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Van Aert haalt mogelijk
nog Parijs-Roubaix
Wout van Aert mag de training
hervatten. De Amstel Gold Race
van zondag komt sowieso nog
te vroeg, mogelijk start hij wel
in Parijs-Roubaix een week later. “Het is nog te vroeg voor
conclusies”, meldt zijn team
Jumbo-Visma. “Pas na de trainingen kunnen we iets zeggen
over Roubaix.”
Vorige week testte Van Aert
positief op corona. Voor zover
officieel bekend vertoonde hij
slechts milde symptomen. Volgens professor Jan Boone, inspanningsfysioloog aan de
UGent, kan Van Aert topfit aan

de start van Roubaix komen.
“De basisvoorwaarde is dat hij
niet zwaar ziek was”, zegt
Boone. “In een normale situatie
bouw je gedurende twee, drie
dagen rustig op en schakel je
dan over naar zwaardere trainingen aan hogere hartslag. Als
Van Aert vier, vijf dagen intensief kan trainen, ben ik hoopvol
voor hem. De gedwongen rust
kan zelfs een voordeel zijn.”
Klinkt goed, maar Boone beseft dat de timing krap blijft.
“Want na die stevige trainingen
heb je ook een dag of drie nodig
om te herstellen.” (BA/BVDC)

Te koop: ‘hand van God’-truitje

Evenepoel overleeft Baskische
monsterhellingen ternauwernood
Een zware dag werd het voor
Remco Evenepoel in de Ronde
van het Baskenland. Ei zo na
leverde dat een nieuwe ritzege op
voor Julian Alaphilippe. Maar de
monsterlijke stijgingspercentages
hakten er bij beiden in.
“Goh, mijn benen.” Op ontploffen
stonden ze bij Evenepoel na afloop
van de pittige tocht door de provincie
Alava. Een kleine Waalse Pijl, zeg
maar. De beklimmingen Opellora en
Ozeka moesten ze elk twee keer ronden in de finale: 1,1 kilometer aan 13
procent en 3,6 kilometer aan 7,4 procent. “Vooral die eerste helling was
weerzinwekkend”, vond Evenepoel.
“Precies een mountainbikeweg met
betonplaten. Heel speciaal. Nooit in
mijn leven klom ik zo steil. Volgens
mij zaten er stukken in van 26, 27 procent (de grafiek in het roadbook houdt
het op 18 procent, JDK). Dit kennen we
in België niet. Zelfs de Stockeu komt
niet aan die lastigheidsgraad.”
In de slotmeters van de Ozeka kreeg
hij het even moeilijk en moest hij onder het gehamer van Adam Yates, gelanceerd door een sterk Ineos-blok,
een klein gaatje laten. “Hij versnelde
in drie, vier fasen. Maar ik wist dat het
na de top lang bergaf zou gaan. Boven
had ik vijf seconden achterstand en
die reed ik in het eerste deel van de afdaling meteen dicht. Beetje ingecalculeerd dus.”
Evenepoel overleefde, net als
Alaphilippe. “Dat was het belangrijkste. Vanaf dat moment konden we opnieuw broeden op een plannetje.”

Het topoverleg kwam er op zeven
kilometer van de streep. Net als dinsdag in Viana liep de laatste rechte lijn
in Amurrio 6 procent op. Eerst moest
Evenepoel op een niet-gecatalogeerd
klimmetje nog reageren op een snedige tempoprik van de latere ritwinnaar
Pello Bilbao. “Verrassend. Yates,
Roglic, Alaphilippe en nog een paar
favorieten hadden net onderling besloten om samen vol te rijden tot de finish en daar te sprinten voor de zege.
Maar eentje was dat duidelijk niet zinnens. Ik wilde zelf het ritme bepalen
en Alaphilippe wat energie laten spa-

‘Wacht Alaphilippe
een paar seconden
langer om zijn sprint in
te zetten, dan wint hij.
Daar ben ik van
overtuigd’
REMCO EVENEPOEL
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ren voor zijn sprint. Maar plots kwam
Bilbao. Ik had niet meteen een reactie
in huis.”
Evenepoel beet zich terug in het
spoor. Zo bracht hij zichzelf in stelling
voor een nieuwe indrukwekkende
lead-out. Deze keer echter niet met
succesvolle afloop. “Ik voelde me iets
minder goed dan dinsdag”, zei Alaphilippe na afloop.

Er was nog iets, volgens Evenepoel.
“We hadden de aankomststrook minder technisch ingeschat en maakten
de fout om vanaf een rotonde tot
tweehonderd meter van de streep à
bloc te gaan. Beter hadden we wat afgeremd in de bochten om ons dan te
relanceren. Wacht Alaphilippe ook
een paar seconden langer om zijn
sprint in te zetten, dan wint hij. Daar
ben ik van overtuigd. Jammer.”
STRIJD OM KLASSEMENT
De veertien renners vooraan zullen
strijden voor het klassement, meende
Evenepoel. “Ik ben erbij, verloor geen
tijd. Hopelijk kan ik de komende dagen standhouden.”
Een andere Belg, Steff Cras, finishte
op de elfde plaats. “Blij dat ik na twee
rotjaren weer constant presteer”, zei
de man die ook in de Ruta del Sol
(twintigste) en Parijs-Nice (zestiende)
sterk reed. “Ik probeer ook hier zo
lang mogelijk mee te draaien voor een
klassement. Lukt dat niet, dan kan ik
misschien voor een ritzege gaan.”
Vandaag liggen vier Baskische beesten op weg naar Zamudio, met pieken
tot 11 ( Jata) en zelfs 19 procent (Urruztimendi en Vivero). Morgen lijken de
percentages iets genadiger, maar ligt
de finish in Mallabia op een strook
van 16 procent. Om nog maar te zwijgen over de afsluitende koninginnenrit naar Arrate zaterdag, met in totaal
zeven beklimmingen waarin regelmatig wordt geflirt met de 17 procent.
Evenepoel verloor er de glimlach niet
bij. “Hopelijk worden de Ardennenklassiekers iets minder zwaar.” (JDK)

De sterren uit Los Angeles
schitteren niet meer in de NBA
Zoek niet naar Los Angeles Lakers
in de play-offs van de NoordAmerikaanse basketbalcompetitie
NBA. De grote drie (LeBron James,
Anthony Davis en Russell Westbrook) hebben gefaald.
Interesse in het truitje dat Diego Maradona droeg in de
kwartfinales van het WK 1986 tegen Engeland? Sotheby’s
veilt het binnenkort online. Startprijs: 4 miljoen euro. De
Argentijn scoorde zijn eerste goal met de hand en zijn tweede na een weergaloze dribbel. Argentinië zou uiteindelijk
wereldkampioen worden in Mexico. (AFP/BELGA) © GETTY IMAGES

Goffin begint met moeizame
zege aan gravelseizoen
Opsteker voor David Goffin op
het tennistoernooi van Marrakech. De Luikenaar startte zijn
gravelcampagne met een zege
tegen de Bosnische qualifier
Damir Dzumhur (6-2, 7-6).
“Het was een goede wedstrijd”, vond Goffin, die is weggezakt naar de 74ste plaats op
de wereldranglijst. “Zeker ook
omdat het mijn eerste gravelwedstrijd was. In de tweede set
bleek hij een moeilijk te manoeuvreren speler, met al zijn
drops, lobs en passingshots. Hij
gaf me weinig tijd, maar ik ben
wel blij met de manier waarop

David Goffin:
‘Ik ben blij met
de manier waarop
ik de klus heb
geklaard’

ik de klus heb geklaard.” In ronde twee ontmoet onze landgenoot Pablo Andújar.
Dubbelspecialisten
Sander
Gillé en Joran Vliegen, die tweede reekshoofd waren in Marokko, verloren hun eerste ronde
met 3-6 en 4-6 van een KazachsPakistaans duo. (FDW)

De HBO-serie Winning Time: The Rise
of the Lakers Dynasty, over de periode
van eind jaren zeventig tot midden jaren tachtig, is nu te zien op Streamz.
Toen domineerde de ploeg van de inmiddels overleden Jerry Buss de NBA.
Anno 2022 gaat het een pak minder
goed met de franchise, geleid door
dochter Jeanie Buss. Door het verlies
tegen Phoenix Suns dinsdagnacht zijn
de Lakers uitgeschakeld in de race om
de play-offs. Hun seizoen zit erop.
LeBron James, met zonnebril, keek
geblesseerd toe vanaf de bank hoe de
Lakers voor de zevende keer op rij onderuit gingen. Coach Frank Vogel was
eerlijk na de nederlaag: “We kwamen
tekort. We zijn extreem ontgoocheld.”
De krant Los Angeles Times noemde
hun seizoen een grote klucht. Nochtans waren de verwachtingen hoog
gespannen. Het team haalde spelverdeler Russell Westbrook. Hij moest samen met LeBron James en Anthony
Davis ‘de grote drie’ vormen. Zijn jaarsalaris: 40 miljoen euro.
Westbrook zei destijds: “Ik kom in
een team met het kaliber van een
kampioen.” Weinigen die eraan twijfelden dat de ploeg uit Los Angeles
zou meedoen voor de titel (de laatste
dateerde van 2020). Maar Westbrook
haalde nooit zijn beste niveau en de
Lakers hadden af te rekenen met bles-

sures. De grote drie zouden uiteindelijk slechts in 21 van 79 wedstrijden samen op het veld staan (11 keer winst,
10 keer verlies).
“We wilden het kampioenschap
winnen, maar die blessures stonden
onze ambities in de weg”, zuchtte
Davis dinsdagnacht. “Dat was het verschil. Ook al verloren we wedstrijden
als we samen op het parket stonden,
ik denk dat we het wel konden oplossen. We hebben niet genoeg minuten
samen gespeeld.”
Slechts 31 wedstrijden werden dit
seizoen gewonnen, 48 keer werd er
verloren. Dat is ondermaats.
Voor James is het pas de vierde keer
in zijn NBA-carrière dat hij de playoffs niet haalt. Dat gebeurde in zijn

eerste twee seizoenen bij Cleveland
Cavaliers, in een matige ploeg, en in
zijn eerste jaar bij Los Angeles Lakers.
Tussen 2011 en 2018 stond hij telkens in de NBA-finales, hetzij met
Miami Heat, hetzij met Cleveland Cavaliers. Deze uitschakeling zal hem
pijn doen. Amerikaanse media speculeren al over de toekomst. De kans is
reëel dat Westbrook na één seizoen
wordt verpatst. De vraag is: wie wil
hem en zijn salaris overpakken?
Een bekende quote van ex-eigenaar
Jerry Buss is: “The Lakers are pretty
damn Hollywood.” Het sterrengehalte
is nog steeds aanwezig. James, Davis,
Westbrook. Zonnebrillen, gekke kleding, grootse uitspraken. Maar de dynastie van weleer is niet meer. (FDZ)

Voor LeBron James, 37 jaar inmiddels, is het de vierde keer in zijn carrière dat
hij de play-offs niet haalt. © AP

