
DJOKOVIC IS
WERELDKAMPIOEN
Novak Djokovic (ATP 3) heeft gisteren voor het
eerst in zijn carrière de Tennis Masters Cup in
Shanghai gewonnen. Hij was met 6-1, 7-5 veel te
sterk voor de Rus Nicolay Davydenko (ATP 5).
Djokovic mag zich zo de officieuze wereldkampi-
oen van 2008 noemen. De 21-jarige Serviër start-
te het jaar met een grandslamzege op de Austra-
lian Open, won tussendoor twee tornooititels en
een bronzen medaille in Peking, alvorens het sei-
zoen op majestueuze wijze af te sluiten in China.
«Ik ben erg blij», zei Djokovic. «Voor mij is dit
even belangrijk als een grandslamtornooi,
want de beste acht spelers zijn hier samen.» 
Door zijn winst komt Djokovic tot op tien
ATP-punten van de tweede plaats op de
wereldranglijst, nu nog bezet door
Roger Federer. Dit was de vijfde en
laatste keer dat de Masters
plaatsvonden in Shanghai;
volgend jaar verhuist het
circus naar Londen. (FDW)
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Samen met wereldkampioen Lars
Boom en Belgisch kampioen Sven
Nys is Niels Albert de absolute
smaakmaker van het veldritsei-
zoen: de zeges worden netjes on-
der dat trio tenoren verdeeld, met
voor Albert winst in Tabor en Veg-
hel-Eerde en een pak podium-
plaatsen. Gisteren kwam aan Al-
berts knappe opmars een voorlo-
pig einde. Hij kwam ten val bij de
verkenning van het parcours in
Asper-Gavere, anderhalf uur
voor de start. De Brabander ein-
digde onzacht tegen een boom
en kreeg daarbij het stuur van zijn
crossfiets tegen de buik.
Albert wilde eerst nog starten en
zijn leidersplaats in de SP-tussen-
stand verdedigen. De plaatselijke
dokter die er snel was bijgeroe-
pen, had hem daarvoor zelfs de
toestemming gegeven. Maar een
halfuur voor de wedstrijd liet Al-
bert zich toch per ziekenwagen
naar het Universitair Ziekenhuis
van Gent voeren. Dat gebeurde na
een interventie van manager
Christoph Roodhooft. Die had
argwaan en belde met de ploeg-
dokter van Palmans. «Toen die
hoorde dat Niels een harde plek
onder zijn ribben had, zei die dat
we hem toch moesten wegvoeren
naar het ziekenhuis», meldde hij
gisteravond aan Sporza.

Operatie?
In Gent stelden de dokters een
scheur in de milt vast. Albert bleef
de voorbije nacht ter observatie
op de dienst intensieve zorgen in
het UZ. Indien de bloeding niet
stopt, moet hij misschien geope-
reerd worden, aldus nog zijn ma-
nager Roodhooft, «dat willen we
liever vermijden.» In ieder geval
kijkt Albert tegen een maand in-
activiteit aan. De komende vijf
dagen verblijft hij sowieso nog ter
observatie in het ziekenhuis. Na-
dien volgt er nog een week zon-
der fietstraining. Roodhooft voor-
ziet daarna nog eens twee weken
om de conditie op te bouwen. Dat
komt dus neer op minstens een
maand zonder wedstrijden. Tus-
sen nu en half december staan
staan er zes topcrossen op het
programma: Koksijde en Igorre
voor de Wereldbeker, Hamme-
Zogge en Gieten voor de Super-
prestige en Hasselt en Essen voor

de GVA-trofee. In de Superpresti-
ge verspeelde Albert zijn met Nys
gedeelde leidersplaats. Na drie
WB-manches prijkt hij bovenaan
die rangschikking, terwijl hij in de
GVA-trofee na twee wedstrijden
derde staat achter Boom en Nys
Voor Roodhooft is de conclusie
duidelijk. «Niels mag alle klasse-
menten vergeten. Ik denk dat hij

zelf nog niet goed beseft dat alles
verloren is voor dit seizoen. Nu
mikken we op de kampioen-
schappen (het BK in Ruddervoor-
de op 11 januari en het WK in
Hoogerheide op 1 februari, red.).
Al fixeren we ons voorlopig wel
op de volgende 24 uur en hopen
we dat er niks ernstigs gebeurt.»
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«Gentleman
op en naast
het veld»

Fons Bastijns, voormalig aan-
voerder van Club Brugge, is za-
terdagochtend overleden. Hij is
61 geworden. Bastijns kreeg
twee jaar geleden te horen dat
hij aan de spierziekte A.L.S. leed.
Bastijns speelde veertien jaar en
meer dan 500 wedstrijden voor
Club Brugge en was jarenlang
onbetwist aanvoerder van
blauw-zwart. Zijn vroegtijdige
dood laat de hele Club-familie
in rouw achter. Zowel voorzit-
ter Michel D’Hooghe als Bas-
tijns’ gewezen ploegmaats Ra-
oul Lambert en Ulrich le Fèvre
prijzen de bescheidenheid en
betrouwbaarheid die Bastijns
kenmerkten.
Fons Bastijns wordt zaterdag
om elf uur begraven in de kerk
Maria Assumpta in de Brugse
deelgemeente Assebroek.

Eén van de laatste foto’s van
Fons Bastijns in het openbaar:
in 2005, bij een Club-reünie.

NIELS MOET NU
MIKKEN OP DE
KAMPIOENSCHAPPEN
MANAGER ROODHOOFT

Niels Albert blijft zeker een maand uit competi-
tie. De veldrijder ligt in het UZ van Gent met een
gescheurde milt ten gevolge van een val tijdens
de opwarming voor de Superprestigewedstrijd in
Asper-Gavere. Een operatie wordt niet uitgeslo-
ten, zodat de inactiviteit kan oplopen. De eind-
klassementen in de regelmatigheidscriteria mag
hij vergeten. Zijn manager Christoph Roodhooft
meldt dat Albert in het beste geval op het BK en
het WK zal moeten mikken.

NYS ZET ORDE 
OP ZAKEN

Na verlies in Niel en Pijnacker werden al-
weer vraagtekens achter zijn naam ge-
zet. Maar gisteren in Gavere stelde Sven
Nys orde op zaken. In een ouderwets duel
met Bart Wellens toonde de Belgische
kampioen wie in het veldrijden nog altijd
de beste is. Nys won, voor de vijfde keer
op rij, en de zesde keer in totaal. «Het zal
nog een tijdje duren eer ik mijn plaats aan
de top afsta», klonk het zelfzeker. 
Tot halfweg de slotronde vochten de
twee oude rivalen om de zege. Dan ver-
snelde Nys op de helling waar hij altijd de
basis van zijn winst vastlegt. En moest
Wellens passen. Hij kwam tien seconden
na Nys over de streep.
Boom? De wereldkampioen eindigde ze-
vende, ruim twee en een halve minuut
achter Nys. De technische en zware om-
loop op het militair domein van Gavere-
Asper is duidelijk niet het favoriete par-
cours van de jonge wereldkampioen.
Boom kondigde meteen ook aan dat hij
de komende weken een competitiepau-
ze inlast.

ALBERT
ZEKER
MAAND OUT

Albert wordt af-
gevoerd, de blik
op zorgelijk. En-
kele uren later
bleek dat te-

recht. Photo News
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