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GENT ● Het is stilaan een
afgezaagd liedje. Baanwielrenner
Kenny De Ketele is dé man van de
toekomst. De man die binnen
afzienbare tijd in het
zesdaagsedaagsecircuit een
Belgisch koningskoppel moet
vormen met Iljo Keisse. Maar
voorlopig is er nog de tandem
Keisse-Bartko en zit De Ketele in
de wachtkamer. ‘Met goud in
Peking zag de wereld van Iljo en
mij er nu anders uit.’

Kenny De Ketele heeft zich al lang neer-
gelegd bij het feit dat het publiek nog een
tijdje moet wachten op een Belgisch top-
koppel. Hij respecteert de beslissing van
Iljo Keisse dat die in het zesdaagsecircuit
voorlopig nog voor Bartko kiest. “Iljo heeft
aan Bartko een schitterende ploegmaat”,
weet hij. “Bovendien opent dat voor hem
perspectieven in Duitsland, nog altijd het
mekka van de zesdaagsen. Uiteindelijk
beperkt het feit dat Iljo en ik geen ploeg
vormen zich alleen tot het zesdaagsewe-
reldje. In alle andere evenementen rijden
we wel samen.”

Zoals op het EK, waar het duo Keisse-De
Ketele de titel weggristen, en de
Olympische Spelen waar ze net naast het
podium vielen. “De Spelen hadden veel
kunnen veranderen”, zucht De Ketele. “Als

het peloton nog vijf seconden kad geaar-
zeld, maakten we de winstronde vol en
hadden we goud gewonnen. Nu schoten
we dertig meter tekort. Een olympische
titel had onze wereld veranderd. Dan had
Bartko naar een andere ploegmaat moeten
uitkijken. Een olympisch koppel dat op het
zesdaagsecircuit mikt, had geen enkele
organisator uit elkaar gehaald. De eerstvol-
gende vier jaar was Keisse-De Ketele een

vast koppel geweest.”
“Het zij zo”, haalt De Ketele de schouders

op. “Dat is nu eenmaal de koers. Ik weet dat
Iljo bijzonder boos was op de
Nederlanders omdat die de trein weer op
gang brachten in het peloton. Ik relativeer
die zaak meer. Ik was ook boos, maar ben
op dat vlak diplomatischer dan Iljo. Die
jongens rijden uiteindelijk ook hun koers.
Wat me wel stoort is het feit dat ik nog
altijd word afgeschilderd als de man die
nog moet groeien en niet sterk genoeg is
om al aan de zijde van Keisse te rijden. In
Gent wil ik het tegendeel bewijzen. Ik ben
hier aan mijn vierde zesdaagse toe. Vorig
jaar met Villa eindigde ik vierde. Nu wil ik
met die andere ervaren rot, Beikirch, zon-
dag op het podium staan.”

Realist

En De Ketele is goed op weg om zijn
droom daden om te zetten. Zij hielden
gelijke tred met de twee topduo’s Keisse-
Bartko en Zabel-Lampater en fietsten zelfs
hun belangrijkste concurrenten, Risi-
Aeschbach en Stam-Schep op twee ronden.
“Ik verwacht dat die ploegen nog wel zul-
len terugkeren”, is hij realist. “Maar de
kloof die we nu al sloegen, is niet te ver-
waarlozen. Ik ben ontzettend uit op een
podiumplaats en ook Beikirch is bijzonder
gemotiveerd.” (TL)

KENNYDEKETELE:

Het stoort me dat 
ik word afgeschilderd
als niet sterk genoeg
om met Keisse 
te rijden

De Ketele doet gooi naar podium in Gent

Extra op vrijdag

EINDHOVEN ● Heeft spits Danko
Lazovic nog een toekomst bij PSV? De
Servische speler mag het donderdag bij
zijn terugkeer van een oefeninterland
met de nationale ploeg komen uitleggen
bij directeur Jan Reker om zich te verant-
woorden voor zijn scheldtirade afge-
lopen zondag na de gelijkmaker van PSV
tegen Ajax. 

De spits zou zich in het Servisch erg grof
hebben uitgelaten. Volgens een tolk-liple-
zer ingeschakeld door voetbalzender
Eredivisie Live riep hij in een tirade in het
Servisch aan het adres van coach Huub
Stevens onder meer ‘Pussy’ en ‘Ik neuk je
moeder’ nadat een prachtige actie van
hem de 1-1 had ingeluid. Eredivisie Live
wilde de uitspraken niet vrijgeven, maar
voetbalanalist Hugo Borst maakte het
nieuws bekend in het programma De
Wereld Draait Door. 

Lazovic loopt al een tijd met een lang
gezicht rond in Eindhoven omdat hij
geen basisplaats heeft. PSV, de club van
Timmy Simons en Stijn Wuytens, verloor
de topper tegen Ajax uiteindelijk met 4-1. 

“Ik ben goed genoeg voor de basis en
het is niet leuk als je alleen mag invallen”,
zo had Lazovic over zijn woede-uitbar-
sting verklaard. (BF)

PSV-spits op matje na
vulgair taalgebruik
tegen coach Stevens

HERENTALS ● Haast als een dood
vogeltje zat hij erbij. ‘In de
ambulance naar hier besefte ik dat
mijn seizoen echt wel voorbij is. 
Ik ben alles kwijt.’

Drie dagen na Asper-Gavere is Niels Albert
tot het volle besef gekomen dat zijn ongeluk-
kige val zijn verdere seizoen volledig om
zeep heeft geholpen. Maandag keek hij nog
met volle moed uit naar de kampioenschap-
pen in januari, dinsdag hoopte hij er toch
nog in februari te kunnen staan. Gisteren
had hij begrepen dat ook dat te veel was
gevraagd. Drie weken absolute rust, had hij
van zijn dokter Guy De Schutter te horen
gekregen. “Net in de ambulance naar hier
besefte ik dat mijn seizoen echt wel voorbij
is. Ik ben alles kwijt. Ik heb het de voorbije
dagen mentaal almaar moeilijker gekregen.” 

Zijn stem, sowieso al zwak klinkend, stokte
terwijl hij de woorden uitsprak. Hij had de
voorbije nacht nog heel veel pijn gehad, kon
niet stappen. “Enkel liggen, liggen en liggen.

Voor de rest kan ik niets. Alles doet pijn.” Zelfs
zijn ritje in de rolstoel naar de vergaderzaal
was eigenlijk door de artsen afgeraden. Maar
het bed kon niet door de smalle gang.

Albert doet nog eens het verhaal van zijn
val zondag, het wegglijden van zijn voorwiel
waardoor hij met zijn linkerzijde vol op de
onderkant van een boom terechtkomt. Het
happen naar lucht. “Meteen wist ik dat het
voor die dag over was.”

En het zal niet enkel bij die ene dag blijven.

Een verschrikkelijke gedachte, zegt Albert.
“Midden in het seizoen niet kunnen koersen,
is de grootste ramp die een renner kan over-
komen. Als crosser ben ik deze periode maar
met twee dingen bezig: ofwel fietsen ofwel
dvd’s van de cross bekijken. Nu verveel ik me
te pletter.” 

Maar de jongeman is toch vooral zwaar
aangeslagen. “Niets verwacht ik nog van dit
seizoen. Het is gewoon onmogelijk om nog
het niveau te halen dat nodig is om de con-

currenten te kunnen bedreigen. Het enige
wat ik kan en zal proberen is om zo snel
mogelijk terug te komen.”

Zaterdag en zondag kan Albert alvast plaat-
snemen voor tv om de twee weekendcrossen
te bekijken. Niet? “Goh, ik weet het niet. De
televisie had me gevraagd als co-commenta-
tor maar dat ga ik zeker niet doen. Dat kan
ook niet. Misschien kijk ik wel naar tv maar
als ze het startschot geven, zal ik het toch
moeilijk krijgen. Zeker weten.”

Aangeslagen Niels Albert verwacht niets meer van zijn seizoen

‘Ik krijg het almaar moeilijker’
Niels Albert is gisteren

overgebracht naar een

ziekenhuis in Herentals. 

Eens aangekomen werd hij 

in een rolstoel de vergader-

zaal binnengereden om 

de pers een kwartiertje 

te woord te staan. 

DOOR KURT BOES

■ Een sip kijkende Niels Albert (l.) komt samen met manager Roodhooft melden dat zijn seizoen wellicht om zeep is.

Wielrennen

Sinkewitz wil bloedwaarden
op internet zetten

Patrik Sinkewitz is van plan om zijn
bloedwaarden op zijn website openbaar
te maken voor het grote publiek. Door
de resultaten van de door de UCI afgeno-
men tests vrij te geven, wil de Duitse
wielrenner open kaart spelen. Hij onder-
tekende enkele dagen geleden bij de
Tsjechische continentale ploeg PSK
Whirpool een contract voor één seizoen.
De 28-jarige Sinkewitz werd in juni 2007
betrapt op het gebruik van testosteron
en werd daarvoor in november van
vorig jaar voor een jaar geschorst. 

Ludovic Capelle 
hangt fiets aan de haak

Ex-Belgisch kampioen Ludovic Capelle
(32) zet een punt achter zijn wielercarrière.
De renner werd in 2001 nog Belgisch kam-
pioen in Halle, het jaar nadien finishte hij
als tweede na Tom Steels. In november
2005 testte hij positief op epo na de ker-
miskoers in Gullegem. Hij kreeg een
schorsing van anderhalf jaar, maar in april
2006 werd die straf door de Raad van State
wegens procedurefouten vernietigd.
Capelle, die ook de Scheldeprijs, Dwars
door Vlaanderen en ritten in kleinere rit-
tenkoersen won, reed vorig seizoen bij een
kleine Letse ploeg.

Voetbal

Ronaldo twijfelt aan
voetbaltoekomst 

De Braziliaanse aanvaller Ronaldo
weet nog niet of hij na zijn zware knie-
blessure terugkeert op het hoogste
niveau. Dat verklaarde hij in de rand van
een benefietwedstrijd in Marokko. De
34-jarige Ronaldo speelde 20 minuten
mee in het benefietduel, maar besefte
dat zulke wedstrijden anders zijn dan
het echte profvoetbal. “Het was leuk,
want voetbal is mijn leven, maar ik ben
nog niet fit. Ik weet niet of ik verder ga of
stop. Ik heb geen haast en wil eerst volle-
dig hersteld zijn. Misschien beslis ik vol-
gende week, misschien over een
maand”, stelde de Braziliaan, die in
februari een zoveelste knieblessure
opliep en nu volop revalideert. 

Atletiek

Hordeloper Liu Xiang 
haast zeker onder het mes 

De Chinese hordeloper Liu Xiang moet
zo goed als zeker geopereerd worden aan
zijn rechtervoet. Dat verklaarde zijn trai-
ner woensdag. “Het is voor 90 procent
zeker dat hij geopereerd moet worden”,
verklaarde Sun Haiping aan China Daily.
“De verkalking tussen zijn bot en de hiel
kan niet op een andere manier weggeno-
men worden”, verduidelijkte hij. De opera-
tie zou in de Verenigde Staten plaatsvin-
den. “Als alles goed verloopt, is hij opnieuw
fit voor het WK atletiek van augustus in
Berlijn, maar dat blijft nog even afwach-
ten”, aldus zijn coach. De 25-jarige Liu
Xiang is de olympische kampioen van
Athene 2004 en wereldkampioen van
Osaka 2007 op de 110 meter horden. Op de
Olympische Spelen van Peking waren alle
ogen op hem gericht, maar de publiekslie-
veling verscheen met een achillespees-
blessure aan de start van de reeksen en
moest als titelverdediger uiteindelijk for-
fait geven voor de ogen van hele natie.
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We denken aan je, Walter

Op 20 november 2007 ging jij naar andere wereld,
maar je blijft in onze herinnering leven.

Wij zijn je niet vergeten. Voor ons ben je er nog altijd.

Walter, je vrouw en je familie denken aan je.
Je collega's denken aan je.
Je vrienden denken aan je.
De Wingerd denkt aan je.

De tijd loopt...maar jij blijft altijd bij ons.

Quan De Bock-Zhou

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

OUDENAARDE

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel
te Oudenaarde van 04.09.2008 werd op be-
kentenis failliet verklaard: CVBA ALPHA
CONTRACTORS, met zetel te 9700 OUDEN-
AARDE (Eine) in de Graaf van Landastraat
47 b. 2, ingeschreven in het KBO onder het
ondernemingsnummer 0429.891.006
De datum van staking van betaling werd
voorlopig bepaald op 04.09.2008, alzo vast-
gesteld bij vonnis van de rechtbank van
koophandel te Oudenaarde dd. 04.09.2008.
Als curator werd de heer Lieven DE MOOR
advocaat te 9660 BRAKEL in de H. De Coe-
nestraat 10 benoemd, dewelke bij vonnis
dd. 25.09.2008 van de rechtbank van koop-
handel te Oudenaarde werd vervangen als
curator door mevrouw Vanessa VAN HOEY,
advocaat te 9630 ZWALM in de Heufkens-
straat 133A. 02093770

De Morgen 24% goedkoper lezen?
Surf naar www.demorgen.be/abonnement.

James rondt kaap van  11.000 punten

■ LeBron James legt aan, twee New Jersey Netsspelers kunnen hem niet afstop-
pen. De sterspeler van de Cleveland Cavaliers maakte dinsdag al zijn 11.000ste
punt in de NBA. In de uitwedstrijd tegen New Jersey (82-106) was hij goed voor 31
punten. James, die eind december 24 wordt, is met zijn 23 jaar en 323 dagen de
jongste speler in de NBA die de kaap van de 11.000 punten rondt. Hij doet zo beter
dan LA Laker Kobe Bryant, die een jaar ouder was. Dankzij de 31 punten van James
boekte Cleveland overigens al zijn achtste opeenvolgende overwinning.
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BRUSSEL ● Afgelopen weekend
overleed Fons Bastijns (foto) op 
61-jarige leeftijd aan de gevolgen
van ALS. Maar de oud-aanvoerder
van Club Brugge is lang niet de
enige speler die met de
ongeneeslijke ziekte te maken
had. Uit onderzoek blijkt dat
voetballers tot zeven keer meer
kans zouden hebben om 
de zeldzame aandoening te
ontwikkelen. De medische wereld
staat voor een vraagteken.

Veel te vroeg, Bastijns was slechts 61, moest
Club Brugge afscheid nemen van een van
zijn grote helden. De ex-aanvoerder van
blauw-zwart kampte al enkele jaren met
ALS, een mysterieuze en ongeneeslijke
spierziekte die wel meer sportlui treft. 

Ook bij Jan Plessers, 23 en inmiddels
gestopt met voetballen, werd ALS vastge-
steld. De neef van ex-Standardspeler Gerard
kreeg het slechte nieuws drie jaar geleden te
horen. “Jan stond op het punt om door te
stoten naar het tweede elftal van PSV”, doet
zijn broer Raf het verhaal. “Tot hij plots een
terugval kende. Daarna is hij naar KVSK
United gegaan, maar ook daar kon hij de
hoge verwachtingen niet waarmaken. Hij
moest naar het tweede elftal, waar het van
kwaad naar erger ging. Hij voelde zich moe,
had last van spierpijn en viel soms gewoon
omver op training. Ik heb hem regelmatig
in de kleedkamer zien wenen, omdat hij
wist dat er wat aan de hand was. ‘Ik wil wel,
maar ik kan niet’, zei hij. In samenspraak
met de trainer hebben we dan beslist dat hij

niet meer zou voetballen tot
het duidelijk was wat er
scheelde. Hij heeft niet meer
gevoetbald.”

Jan bleek ALS te hebben
(voluit: amyotrofische late-
raalsclerose), een aandoe-
ning waarbij motorische
zenuwen in het ruggenmerg
en de hersenstam langzaam-
aan afsterven. Het gevolg:
krachtvermindering in de
ledematen, moeilijkheden
met slikken, spraak- en
ademhalingsproblemen. Ondanks de fysie-
ke aftakeling blijven patiënten met ALS op
mentaal vlak honderd procent lucide. Dat
maakt de ziekte extra confronterend, want
ALS valt niet te genezen. De meeste patiën-
ten overlijden enkele jaren na de diagnose
omdat finaal de longen het laten afweten. 

40 overleden voetballers

Ongeveer 6 mensen op 100.000 hebben
ALS. Alleen: bij sportlui, en voetballers in het
bijzonder, lijkt de ziekte veel vaker voor te
komen. Zo moest ook Stefano Borgonovo,
een 44-jarige ex-speler van Fiorentina en AC
Milan in 2005 ophouden met voetballen
met dezelfde klachten als die van Jan
Plessers. Een Italiaanse onderzoeksrechter
vond 40 voetballers die eerder aan de ziekte
waren overleden. In België gingen Roger
Dierckx (van ’68 tot ’81 bij Lierse, in ’90 op 44-
jarige leeftijd overleden) en Claude Bissot
(ex-Charleroi en FC Luik, in ’96 op 48-jarige
leeftijd overleden) Bastijns vooraf.

Een vreemd toeval, of is er
meer aan de hand? De
Italiaanse neuroloog Chio
stelde zich dezelfde vraag en
verzamelde informatie over
ruim 24.000 spelers die tus-
sen 1970 en 2001 in de Serie A
en B aan de slag waren. Hij
kwam tot de onthutsende
conclusie dat de Italiaanse
voetballers tot zeven keer
meer kans hadden op ALS.
Als mogelijke verklaring
schoof Chio een aantal hypo-

theses naar voren: veelvuldig koppen of
tackelen, chronisch gebruik van doping of
het gebruik van pesticiden op het veld.
Vermoedens, maar geen feiten. Hoe de
vork precies in de steel zit, weet niemand
eigenlijk.

“We kennen het mechanisme niet, maar
ALS lijkt inderdaad vaker voor te komen bij
mensen die hard sporten”, zegt professor
Jan De Bleecker (UZ Gent). “Niet alleen bij
voetballers. In Amerika wordt ALS bijvoor-
beeld de ziekte van Lou Gehrig genoemd,
naar een legendarische baseballer uit de
jaren dertig die eraan overleden is. Chio is
bij mijn weten de enige die het verband
met voetballers heeft onderzocht. Er is in
elk geval nog bijkomend onderzoek nodig
om dat te bevestigen.”

Ook naar een oorzaak, gesteld dat het ver-
band er wel degelijk is, blijft het gissen. “8
procent van de gevallen is genetisch te ver-
klaren”, zegt De Bleecker. “Bij de andere
gevallen is de oorzaak absoluut onduide-
lijk.” (WDG)

Ziekte ALS treft opvallend veel voetballers

BRUSSEL ● Dat het team
omstreden is, maakt Pevenage
niets uit. ‘Ik heb het volste
vertrouwen in de ploeg.’ Ook 
voor Jan Ullrich is er overigens 
een plaatsje vrijgehouden.

De 54-jarige Rudy Pevenage is werkloos
sinds de Tour van 2006.  T-Mobile ontsloeg
hem en Jan Ullrich toen vanwege hun ver-
meende betrokkenheid in Operacion
Puerto. “Na de perikelen bij de Tourstart in
Straatsburg was ik het wereldje beu”, zegt
Pevenage vandaag. “Maar nu kriebelt het
opnieuw. Ik mis de wielersport enorm. De

precieze inkleding van mijn functie moe-
ten we nog eens bespreken maar tegen het
einde van de week zal alles wel rond zijn. Ik
heb het gevoel dat we een goede samen-
werking kunnen opzetten.”

Zeker in Europa

En dus lijkt niets een handtekening nog
in de weg te staan. Het was tenslotte
Michael Ball, eigenaar van Rock Racing, in
persoon die Pevenage onlangs polste naar
zijn interesse. De excentrieke modekoning
wil na Amerika al langer ook Europa vero-
veren. Blijkbaar gaat hij er nu echt werk

van maken. “De details van het program-
ma dat we rijden zijn nog niet uitgewerkt”,
zegt Pevenage, “maar uiteraard zal het in
eerste instantie Amerikaans georiënteerd

zijn. Maar we zullen zeker ook aan tal van
wedstrijden in Europa en België deelne-
men. Ball wil tenslotte Europa veroveren.
Ook met zijn kleren.” 

Dat Rock Racing best wel een controversi-
eel team is, stoort Pevenage niet. Ball heeft
er hoegenaamd geen probleem mee om
voormalige dopingzondaars een contract
aan te bieden. Zo rijden onder meer Tyler
Hamilton, Oscar Sevilla en Francisco
Mancebo voor Balls rekening. “Ik heb het
volste vertrouwen in het team”, zegt
Pevenage. “Ik kan me volledig inleven in de
visie van Ball en zie geen enkel probleem.”

Ook Lapage gepolst

Michael Ball, die eerder al Axel Merckx
polste voor de functie van manager, hoopt
dat naast Pevenage ook Lorenzo Lapage
(Astana) ploegleider wordt. Maar opmer-
kelijker, daarnaast heeft de Amerikaan ook
een plaatsje vrij voor ex-renner en poulain
van Pevenage Jan Ullrich. “Welke functie
Jan eventueel zal bekleden staat nog niet
vast. We weten enkel dat het niet als renner
zal zijn.”

Vorig jaar was Rock Racing goed voor 45
overwinningen. Naast voormeld trio rij-
den ook onder meer volgende namen in
2009 voor het team: Fred Rodriguez, de ex-
locomotief van Robbie McEwen, Victor
Hugo Peña, Baden Cooke en Jose Enrique
Gutierrez, in 2006 nog tweede in de Giro.

Ook poulain Jan Ullrich krijgt wellicht functie bij wielerteam van hoofdzakelijk ex-dopingzondaars 

Pevenage maakt comeback
bij omstreden Rock Racing
Rudy Pevenage ondertekent

een van de volgende dagen

een overeenkomst als

ploegleider bij het

Amerikaanse wielerteam

Rock Racing. ‘Ik heb het

gevoel dat we een goede

samenwerking kunnen

opzetten.’

DOOR KURT BOES

EINDHOVEN ● PSV zou volgens
Nederlandse bronnen meer dan gewone
belangstelling tonen voor Anderlecht-
verdediger Roland Juhasz (25). De lampen-
club zou zelfs bereid zijn 4 miljoen euro
neer te tellen voor de Hongaarse interna-
tional. Ook Fiorentina en Schalke 04 zou-
den hun oog hebben laten vallen op Juhasz.
Eén van die clubs zou naar verluidt al een
bod van 4 miljoen hebben uitgebracht bij
Anderlecht. Het Brusselse bestuur zegt bij
monde van Philippe Collin echter niets
gehoord te hebben van al die interesse, laat
staan een bod te hebben gekregen. Het is
overigens zeer de vraag of een momenteel
defensief kwetsbaar Anderlecht zijn verde-
diger tijdens de winterstop zou laten ver-
trekken. “Onbespreekbaar in januari”,
aldus manager Van Holsbeeck. Juhasz heeft
in het Astridpark nog een contract tot 2011.  

(MJR/RN)

PSV denkt aan Juhasz

BOEKAREST ● De Europese exploten van
Standard wekken niet enkel in de grote
voetballanden interesse op. Ook in
Roemenië bijvoorbeeld bij Mircea Rednic,
trainer van Dinamo Boekarest én ex-
Standardspeler. “Toama en Sarr zullen tij-
dens de winterstop naar Dinamo komen”,
zei Rednic letterlijk in de Roemeense pers.
De interesse werkt ook in omgekeerde
richting, want Standard zou zijn oog heb-
ben laten vallen op doelman Danut
Dumitru Coman (29, 1m80). Coman is een
vrije speler, nadat hij in conflict kwam met
zijn club Rapid Boekarest. Naast zijn bles-
suregevoeligheid zouden ook zijn hoge
eisen een probleem kunnen vormen. Naar
verluidt vraagt Coman een tekenpremie
van 400.000 euro en een salaris van
500.000 euro. Overigens heeft ook
Bordeaux zich voor hem gemeld. (WDK)

Dinamo Boekarest 
aast op Toama en Sarr

RUDYPEVENAGE:

Ik kan me volledig
inleven in de visie
van teambaas Ball
en zie geen enkel
probleem

■ Pevenage en Ullrich vlak voor de start van de Tour 2006 in Straatsburg. Kort daarop
ontsloeg T-Mobile beide heren voor hun vermeende aandeel in de zaak-Fuentes.
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