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Rascoureur

N een, het kon beter met die conditie. Die 
Tirreno van 2023, p� . Meestrijden vooraan? 
Van het moment dat het bergop ging lieten 
de benen het afweten. Hij had zelfs een aan-
tal ritten moeite om gewoon het peloton te 
volgen, stel je voor.

Samengevat: wat de kansen van Mathieu 
van der Poel betrof: de voortekenen waren 

niet bepaald gunstig. Lossen op korte hellingen, het 
peloton niet kunnen volgen, wat was me dat alle-
maal. Dat waren we van de kampioen niet gewend. 
Maar, hij voelde zich wel steeds beter worden. Komt 
daarbij, een gelukje vond hij zelf, Milaan-Sanremo 
was nu net dat ene monument waar je niet echt top 
moet zijn om te winnen, dus ja, hij had een kans.

Zodoende pronostikeerden de sportkranten toch 
een goeie eindklassering voor Van der Poel. In Het 
Nieuwsblad kreeg hij vier sterren, samen met Wout 
van Aert. Vijf sterren, dat was voor Tadej Pogacar. In 
L’Equipe stond Milaan-Sanremo pas op pagina 28 van 
de zaterdagkrant: Pogacar en Van Aert vijf sterren, 
niemand vier en Van der Poel kreeg er drie, waarvan 
één als de kleinzoon van Ray-
mond Poulidor.

Het Laatste Nieuws zette hem 
op de één van de sportpagina’s 
bij de grote vier en had prognoses 
uit het peloton. Wil u weten wie 
de tiercé had? Niemand, ook niet 
in désordre. Geen van de acht be-
vraagde renners had Van der Poel 
als winnaar.

Victor Campenaerts had als 
enige geen enkele renner van het 
hele podium. Die schat dus niet alleen zijn eigen kan-
sen af en toe verkeerd in. Jasper Philipsen en Lau-
rens De Plus kwamen het dichtst in de buurt. De ene 
had Pogacar, Van der Poel en Van Aert. De andere 
had Filippo Ganna (als enige, pro� ciat De Plus), 
Poga car en Van Aert.

Neen, veel vertrouwen in Van der Poel was er niet. 
Die rug zou weer opspelen, zo deed de ronde, en in 
het algemeen kon het ook beter met dat Alpecin-De-
ceuninck natuurlijk. Nog maar twee keer gewonnen, 
twee keer Philipsen na een lead-out van Mathieu, 
geen reden om een grote mond op te zetten.

En toen kwam de Cipressa, de op één na laatste 
klim. Je zag Van der Poel ergens in het pak zitten. Je 
zag ook Soren Kragh Andersen, Jasper Philipsen en 
nog Gianni Vermeersch. Alpecin-Deceuninck gaf 
bergop zelfs even mee van jetje en net voor de afda-
ling zou beginnen, kwam Van der Poel op kop om de 
hele afdaling niet uit de eerste drie te verdwijnen. 

Overmoed of overschot, het was een van beide. Het 
leek zowaar op overschot zoals Van der Poel en 
Kragh Andersen bij het beneden komen van de Ci-
pressa nog steeds het peloton aanvoerden, babbe-
lend over hoe (goed) de benen voelden, hoorden we 
na a� oop.

Toen dacht je nog: ach, als Pogi en Wout er straks 
een lap op geven, staat de rest boven op de Poggio 
niet op de foto. Pogi gaf er een lap op, maar het was 
een lapje. Wout kon eerst niet volgen, dan weer wel, 
Mathieu in zijn wiel. Met nog tweehonderd meter te 
gaan passeerde Van der Poel Pogacar langs een gaat-
je binnendoor, waar alleen hij door kan. Hup, twee 
kroontjes zwaarder, recht op de pedalen en een klein 
gaatje zowaar.

Het kleine gaatje was beneden een iets minder 
klein gaatje, het werd nooit een echt groot gat. Hij 
reed de afdaling niet op het scherp van de snede, 
maar de interval-inspanningen (bij elke bocht rem-
men en daarna optrekken, een cross van drie kilo-
meter bergaf) waren hem op het lijf geschreven.

Met nog een kilometer te gaan verscheen een 
grimlach boven op de grimas van 
plusminus 450 watt. Vij� onderd 
meter: Van der Poel balt de vuist 
en schreeuwt het uit. Honderd 
meter: als vleugels van een alba-
tros gaan de armen wijd open, 
die gelukzalige lach op het gelaat.

Tweeënzestig jaar nadat zijn 
grootvader zijn enige monument 
had gewonnen, won Mathieu van 
der Poel een monument dat zijn 
vader nooit won en hij heeft er nu 

drie, één meer dan Adrie. Veel belangrijker: in één 
klap zijn hij en zijn team gerust. Het voorjaar 2023 
kan nu al niet meer kapot.

Van der Poel bewees zaterdag dat hij een rascou-
reur is, meer dan Pogacar, veel meer dan Van Aert 
en al die anderen. Van der Poel kan scoren uit een 
halve kans, kan een wedstrijd naar zijn hand zetten, 
ook al is hij niet in topvorm, een winner als geen 
ander.

Het zou kunnen dat Van Aert een grotere motor 
heeft en gedisciplineerder werkt. En hij kan dingen 
op de � ets die Van der Poel niet kan, zoals langer 
hard (naar boven) rijden en dat dag na dag na dag. 
Maar Van der Poel is de beste coureur.

De stand in de WK’s veldrijden is 5-3, in de monu-
menten 3-1. Telkens in het voordeel van Van der 
Poel. Dat kan na dit voorjaar weer anders zijn, dat is 
het plezante aan het hedendaagse wielrennen. Elke 
maand is een ander de beste van de wereld.
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Van Aert een grotere 
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Wout van Aert feliciteert winnaar Mathieu van der Poel op het podium in Sanremo. In de klassieke 
 monumenten staat het nu 3-1 voor de Nederlander. © AFP

Club Brugge-spits Roman 
 Jaremtsjoek baalt na de 1-0- 
nederlaag in Kortrijk. © BELGA

Club Brugge moet nu 
rekenen op Gentse 
misstap voor play-o�  1

AA Gent heeft de juiste � ow te 
pakken. Ook Westerlo wil van 
geen opgeven weten; een knap-
pe twaalf op vijftien heeft hen 
geruisloos in de slipstream van 
Club gebracht. Enkel Standard 
kon de jongste wedstrijden het 
tempo niet volgen (één op zes).

Toch blijft de eindsprint om 
bij de eerste vier te eindigen on-
gemeend spannend. Club heeft 
vier speeldagen voor het einde 
zijn lot niet in eigen handen.

Veertien seizoenen zorgen 
play-o� s al voor de climax bin-
nen het Belgische voetbal. Der-
tien jaar op rij daarvan was Club 
Brugge een zekerheid. Elke an-
dere topclub greep tussendoor 
wel één of meerdere keren 
naast play-o�  1. Voor het eerst 
sinds de invoering van dit com-
petitieformat dreigt Club dus in 
de anonimiteit van play-o�  2 te 
verzeilen.

Een nederlaag op KV Kortrijk 
heeft de situatie voor blauw-
zwart een � ink stuk bemoeilijkt. 
Club moet ineens achtervolgen, 
met een kern die nog steeds 
met een vertrouwenscrisis 
kampt. De missers van Hans 

Het doemscenario voor Club 
Brugge komt steeds dichter-
bij: play-o�  2. Maar ga dat 
vooral niet benadrukken bij 
de regerende kampioen, 
die optimisme predikt.

Vanaken en Roman Jaremtsjoek 
waren zaterdag pijnlijk bewijs-
materiaal.

In de tunnel van het Gulden-
sporenstadion probeerde Rik 
De Mil meteen na a� oop de 
mentale schade te beperken. 
Hij sprak Jaremtsjoek moed in. 
Tegenover de rest van zijn 
groep (en de media) had hij het 
nadien over “een stap vooruit” 
in vergelijking met het debacle 
aan de kust, twee weken terug.

“Als ik nu in de kleedkamer 
zou gaan en er honderd beel-
den toon van wat beter kon, 
dan helpt ons dat niet vooruit”, 
stelde De Mil. “Er is al genoeg 
negativiteit geweest.”

Het programma van Club: uit 
Mechelen en Westerlo, thuis 
 Seraing en Eupen. (NP)

Kristian Arnstad was de ver-
vanger van Verschaeren. De 
Noor speelde sterk en scoorde in 
het slot zijn eerste doelpunt voor 
Anderlecht. “Arnstad deed het 
prima”, beaamde Riemer.

Islam Slimani hinkte in het 
slot naar de kant. De schade bij 
de Algerijn valt allicht mee. (KDZ)

Speelt Verschaeren dit 
seizoen nog voor RSCA?
Anderlecht zou weleens een 
zware prijs kunnen betalen voor 
de zege op OHL (0-2). Het zag 
Yari Verschaeren uitvallen met 
een knieblessure. Verschaeren 
sprong om een tackle te ontwij-
ken en verdraaide bij het neer-
komen zijn linkerknie. De ont-
redderde blik naar de bank deed 
het ergste vermoeden. Hij verliet 
het stadion op krukken.

“Ik heb de dokter nog niet ge-
sproken, dat doe ik nooit voor 
we de resultaten van de scan 
hebben”, zei coach Brian Rie-
mer. “Ik ga dus niet op de zaken 
vooruitlopen.”

Na amper tien 
 minuten verliet 
Yari Verschaeren 
huilend het veld 
van OH Leuven

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

Speeldag 30

1. Racing Genk 30 68
2. Union 30 65
3. Antwerp 30 60
4. AA Gent 30 51
5. Club Brugge 30 49
6. Westerlo 30 48
7. Standard 30 46
8. Anderlecht 30 42
9. Charleroi 29 41

10. Cercle Brugge 30 41
11. OH Leuven 30 39
12. STVV 30 39
13. KV Mechelen 29 33
14. KV Kortrijk 30 30
15. Eupen 30 27
16. KV Oostende 30 24
17. Zulte Waregem 30 24
18. Seraing 30 19

Stand


