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Adrie van der Poel is 
de ontwerper van het 
WK-parcours. Wat 
 vinden jullie daarvan?
Lamberts: “Niks nieuws 
onder de zon.”

Zeeman: “Ik vind dat 
curieus. Wanneer ik als 
buitenstaander naar het 
veldrijden kijk, zie ik 
dat Mathieu op techni-
sche stukken in het 
voordeel is en Wout be-
ter tot zijn recht komt 
op de stroken waar het 
vermogen de boven-
hand neemt. Dat zag je 
bijvoorbeeld in Be-
nidorm. Ik vermoed dat 
Adrie er hier en daar 
rekening mee houdt.”

Van der Poel heeft een 
rugprobleem gehad. 
Vrezen jullie dat het 
ook Van Aert kan over-
komen?
Lamberts: “Topsport 
houdt altijd een risico in 
voor het lichaam. Wij 
proberen zo’n situatie te 
vermijden door hoge 
belasting af te wisselen 
met rust.”

Zeeman: “Ook wij hebben renners ge-
had met knie- en rugproblemen en hebben 
nu extra geïnvesteerd in blessurepreventie. 
We hebben een coach die focust op kracht-
training en core stability, zodat de � exibileit 
van onze renners verbetert en ze meer all-
round atleten worden.”

Lamberts: “Wout heeft altijd veel aan-
dacht besteed aan core stability. Zelfs als 
jeugdrenner was hij daar al op een hoog 
niveau mee bezig. Hij beschikt ook over de 
juiste morfologie. Voor mij is Wout in eer-
ste instantie een superatleet en in tweede 
instantie een zeer goede wielrenner.”

Zeeman: “Na zijn val en beenblessure in 
de Tour van 2019 is Wout nog intensiever 
met de kinesisten aan zijn lichaam gaan 
werken. Hij is zo nog meer een extreme 
atleet geworden. Dat is zijn grote kracht.”

Bondscoach Sven Vanthourenhout 
zegt dat Van Aert een minder goede 
crosser is geworden, maar hij crost wel 
beter. Hoe kan dat?
Lamberts: “Wout is tout court een betere 
renner geworden en trapt hogere vermo-
gens dan vroeger.”

Zeeman: “Hij kan elk jaar meer belas-
ting aan. Hij is een van de weinige renners 
die nooit een training moet overslaan.”

Lamberts: “Puur qua prestatie was zijn 
tweede plaats in Herentals voor mij zijn 
beste cross van deze winter. Op een zeer 
explosief parcours kreeg Mathieu hem er 
niet af. Dat had Wout vier jaar geleden 
niet gekund.”

Stel, hij wordt zondag tweede. Dan 
heeft hij toch wat mentaal oplapwerk 
nodig?
Lamberts: “Hij zal teleurgesteld zijn, maar 
ik denk dat het maandag al niet meer het 
geval is.”

Zeeman: “Precies. Hij zal er een dag 
van balen, maar maandag kijkt hij in zijn 
agenda en ziet hij dat hij vrijdag voor drie 
weken naar Tenerife trekt om er op hoog-
te heel hard te werken.”

Is Van Aert dan niet vatbaar voor WK-
koorts?
Lamberts: “Ik denk dat de media er meer 
van maken dan de renner zelf. Ik lees ti-
tels als ‘belangrijkste wedstrijd van dit sei-
zoen’ of ‘de moeder aller duels’. Waar ha-
len ze het? Ook als Wout zondag geen 
wereldkampioen wordt, heeft hij een 
schitterende winter gehad en zich vooral 
kostelijk geamuseerd.”

Zeeman: “Het wil niet zeggen dat het 
WK niet leeft bij ons. Mijn broertje uit 
 Curaçao belde net nog. ‘Ga je zondag naar 
de cross? Want dan wil ik mee.’ Zelfs op 
de Caraïben liggen ze er wakker van.” (MG)
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Nimby’s

O ver het stadion van Club Brugge levert Chat-
GPT het volgende af:

“Het is een heet hangijzer. Aan de ene kant 
is er de lokale overheid en bewoners die zich 
zorgen maken over de impact van een nieuw 
stadion op de leefomgeving en (sic) verkeers-
veiligheid in de stad. Aan de andere kant 
staan de supporters, die graag een nieuwe en 

moderne thuishaven willen voor hun team.”
Iets verder heet het: “Bovendien is er bezorgdheid 

over de impact op de historische en culturele waar-
den van de stad, die bekendstaat om zijn schilder-
achtige en unieke architectuur.”

Klinkklare nonsens dus, maar een tweede poging 
levert dit op:

“Dit betekent dat Brugge voorlopig geen modern 
stadion heeft. Dit is zeer frustrerend, want een mo-
dern stadion zou Brugge een grotere toeristische im-
puls geven. Daardoor is het voetbalteam van Brugge 
niet in staat om te concurreren met andere plaatselij-
ke voetbalclubs.” (Onzin, en voor 
alle duidelijkheid: hier is 2 dollar-
cent voor betaald, al heb ik tot 23 
mei 18 dollar gratis.)

Inmiddels bestaat het vermoe-
den dat ze bij Club Brugge een 
abonnement hebben op ChatGPT 
om hun persberichten over het 
stadiondossier te schrijven. En, 
nog pijnlijker, dat sommige colle-
ga-voetbaljournalisten van dezelf-
de arti� ciële intelligentie (quod non) gebruikmaken 
om hun mening te vormen over iets dat hun voetbal-
verstand ver overstijgt.

Een beetje burgerverstand zou in dezen helpen. 
Dat het Brugse stadiondossier nu al zestien jaar aan-
sleept is terug te voeren op de grootheidswaanzin 
van Bart Verhaeghe, aanvankelijk bekend als Bart De 
Bouwer, maar de laatste jaren ook als Bart NoPlace. 
Het begon allemaal met zijn al snel afgeschoten plan-
nen van 2006 om in de Brugse rand in overstro-
mings- en natuurgebied een stadion, een winkelcen-
trum en een parking voor 9.000 auto’s te voorzien.

Nadien zijn andere sites om andere redenen ook 
mislukt. Curieuze vaststelling: Verhaeghe slaagt er 
niet in om ook maar één van zijn ambitieuze plannen 
aan de goegemeente te verkopen. Niet in Vilvoorde 
met zijn megaproject Uplace en later omgedoopt tot 
Broeklin (altijd weer die megalomanie), niet in Brug-
ge met zijn stadion. Met Broeklin is overigens minder 
mis dan met het stadion van Club Brugge, maar dat 
stadion zal er eerder staan dan het winkelcentrum.

Let wel: Club Brugge verdient een nieuw stadion, 

alleen is de plek uiterst slecht gekozen. Alles begon 
met een historische blunder uit 1973 om daar een 
stadion te voorzien en vervolgens de grondbezitters 
en boeren te paaien met herbestemming van hun 
omliggende gronden naar bouwgronden.

Dat is niet de schuld van Verhaeghe maar van het 
stadsbestuur. Zo breidde een stadion van 18.000 zit-
plaatsen (1993) uit naar 30.000 en werd het in die 
dertig jaar helemaal ingebed in woonwijken. Die 
30.000 moeten nu 40.000 worden en het hele 
bouwsel wordt minimaal de helft groter.

De plaatselijke én de nationale politiek weten maar 
al te goed dat een verdubbeling van de originele sta-
dioncapaciteit in Sint-Andries complete waanzin is, 
maar heeft niet de moed om de honderdduizend 
fans van blauw-zwart een jaar voor de verkiezingen 
op de zenuwen te werken.

De plannen zijn evenwel door de Raad voor Ver-
gunningsbetwistingen afgeschoten omdat niet ge-
noeg parking is voorzien op de site zelf (dat kan daar 

alleen nog onder de grond en dat 
is gruwelijk duur) en omdat de 
impact van de mobiliteitsproble-
matiek op de leefomgeving is on-
derschat. 

Beide problemen lijken onop-
losbaar. Club Brugge haalt zijn 
fans van over heel Vlaanderen en 
negen op de tien komen op wed-
strijddagen per auto. Vervolgens 
parkeren ze waar ze maar kun-

nen in de omliggende straten.
Protesterende buren worden nimby’s genoemd. 

Een terechte geuzennaam, want dat nieuwe stadion 
schuift zo ver op dat het langs de kant van die ene 
straat echt in de achtertuin zal staan. Daarnaast vre-
zen de omwonenden het aanzuige� ect van een 
nieuw stadion en de druk is nu al gigantisch. Die be-
gint bij alle vormen van hinder op wedstrijddagen 
voor omwonenden, over onbereikbaarheid voor 
hulpdiensten, tot dokters uit de erg wijde omgeving 
(tot de overkant van de Gistelsesteenweg) die op 
wedstrijddagen niet van wacht mogen zijn in hun kli-
niek want nooit zeker dat ze er op tijd geraken.

O ironie, in het jaar dat Jan Breydel werd ontmas-
kerd als een mythe en genegeerd in Het verhaal van 
Vlaanderen blijkt zowaar ook het naar hem genoem-
de stadion een fata morgana. De realiteit is hard, 
maar het is niet anders: een stadion van 40.000 toe-
schouwers in Sint-Andries is waanzin. Economisch 
omdat er alleen maar mag worden gevoetbald en 
planologisch. Toch zal het er komen, omdat in Vlaan-
deren alles te koop is en voetbal hier alles mag.

Dat het stadion-
dossier nu al zestien 

jaar aansleept 
is terug te voeren op 

Bart Verhaeghes 
 grootheidswaanzin

Ontwerp van het nieuwe stadion van Club Brugge, dat plaats zou bieden aan 40.000 toeschouwers. © RV

‘Als hij in april 
de Ronde wint, 
staat daar een 
mooie bonus 

tegenover. Niet 
voor het WK 
veldrijden’
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‘Hij is in eerste 
instantie een 

superatleet en 
in tweede 

instantie een 
zeer goede 
wielrenner’
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Brons voor België in 
gemengde estafette

In de mixed team relay behaalde 
België een eerste succesje op 
het WK veldrijden. Zes Belgen 
(drie mannen en drie vrouwen uit 
de categorieën juniors, beloften 
en elite) eindigden op de derde 
plaats. Het Nederlandse team 
won, Groot-Brittannië was twee-
de op 31 seconden.
Twee seconden na de laatste Brit 
reed Laurens Sweeck over de 
streep. Hij had in een wilde in-
haalrace een schuiver gemaakt. 
“Misschien heb ik de ploeg in de 
steek gelaten”, zei Sweeck. “Het 
is spijtig, ik reed op de limiet.”
De mixed relay moet de gender-
gelijkheid bevorderen. De volg-
orde van deelnemers was vrij te 
kiezen. Zo konden mannen te-
gen vrouwen koersen en profs 
tegen juniors. Dat was fun, vond 
Sweeck. Een premie van 3.750 
euro (te delen door zes) was ook 
leuk meegenomen. (MG)


