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Het wielrijdend personeel heeft geen
stem en het moment is slecht gekozen
om daarmee te beginnen: vandaag
hebben ze natuurlijk geen poot om op
te staan. Misschien dat ze nu al onder
dak zijn, maar Samuel Sanchez, Igor
Anton, Chris Horner, Kevin Seel-
draeyers en Johnny ‘prikkeldraad’
Hoogerland waren begin deze week
nog werkzoekende. Dat is internatio-
nale top. Nationaal is er nog minder
reden tot vrolijkheid: een aantal ploe-
gen van de tweede garnituur zijn ge-
stopt en ons Belgisch (lees Vlaams)
profpeloton wordt gedecimeerd.
Een sanering kan anderzijds ook een
opportuniteit zijn, bijvoorbeeld om
schoon schip te maken. Hoe professi-
oneel is een profpeloton als er teams
rondrijden waarvan de helft van de
betaalde renners via een omweg het
salaris moeten ophoesten, boven of
onder tafel, via eigen sponsors, dan
wel dankzij een suikeroom?

De vergoelijkende vergelijking met de
Formule 1, waar een beginnende rij-
der ook door privésponsors wordt ge-
steund, slaat nergens op. Het kleinste
F1-budget bedraagt 47 miljoen euro
en het grootste (Red Bull) 187. Als
straks het Tourpeloton op bezoek
komt, vertegenwoordigen die acht-
tien teams een omzet van net geen 170
miljoen euro. Dat is minder dan het
duurste Formule 1-team en minder
dan een derde van de omzet van de
voetbalploeg Real Madrid. Het hele
Pro Tourpeloton, niks meer of minder
dan de Champions League van de
koers, is 100 miljoen euro minder
waard dan de Jupiler League, onze
Mickey Mouse-voetbalcompetitie.
Wielrennen heeft veel problemen en
allemaal – jawel, ook doping – zijn ze
het gevolg van de manke wielerecono-
mie. Zolang daar niks structureel aan
verandert, blijft het aanmodderen.

Als één olympische
sport nog potentie
heeft om uit te
groeien tot een
wereldspeler, dan
wel het wielrennen.
Als één olympische
sport problemen
heeft, dan wel het
wielrennen

De Tour komt naar België. Tenminste:
een van de ritten zal in België starten
en vervolgens zal men in een klein
boogje rond Ieper rijden en zo snel
mogelijk de Noord-Franse kasseien
opzoeken. Wie weet rijden ze wel over
de Kemmel, waarom ook niet? Er is
daar één kant die ze heel zelden doen,
kasseien uiteraard, met op het laatst
22 procent net vóór je boven bent aan
het monument van de gesneuvelden.
Dat wegje ligt onder het bladerdek en
als het ook maar een beetje nat ligt,
geraken alleen die renners boven die
uit het mountainbike komen en valt
de helft van het peloton. Geen pro-
bleem: het Ypermanziekenhuis ligt
om de hoek. Doen.
Tourwinnaar Chris Froome kon er
niet om lachen. Hij mag dan van onze
zusterkrant de prijs internationale
Flandrien hebben gekregen – meer
voor marketingdoeleinden dan we-
gens sportieve criteria – van kasseien
gruwelt hij. En terecht. Kasseistam-
pen heeft niks van doen met de fysio-
logische oefening die het echte wiel-
rennen is. Kasseistampen is een ana-
chronisme dat dateert uit de tijd dat
de toeschouwers kwamen om wiel-
renners te zien creperen. Misschien is
dat ook vandaag nog de voornaamste
reden waarom zoveel mensen naar
het wielrennen kijken, al is het te ho-
pen van niet.
Als één olympische sport nog potentie
heeft om uit te groeien tot een wereld-
speler, dan wel het wielrennen. Als
één olympische sport problemen
heeft, dan wel het wielrennen. Alleen
de vechtsporten worden misschien
nog slechter beheerd.
Men hoopt dat de nieuwe UCI-voor-
zitter Brian Cookson daar verande-
ring kan in brengen, maar het valt te
vrezen dat ook hij te licht zal uitval-
len. Een Vlaamse renner tweette na
zijn verkiezing dat hij op Cookson ver-
trouwde om de UCI te upgraden net
zoals hij dat met Sky had gedaan. Je
mag de minzame Brit van veel verden-
ken, maar niet dat hij Sky heeft bin-
nengehaald. Het is eerder andersom:
Sky heeft een overval gepleegd op het
Brits wielrennen en bij gebrek aan lei-
derschap het hele huis overgenomen.
Misschien is dat uiteindelijk ook de
oplossing voor alle problemen in de
wielersport: een gigant die met zoveel
geld in Aigle neerstrijkt dat de UCI in
één moeite gereduceerd wordt tot een
orgaan van reglementering. Het
ownership van de sport kan bij de
bond blijven, maar het management
gebeurt best buitenshuis. Met dat mo-
del zijn de Amerikaanse sporten groot
geworden en zo hebben ze ook hun at-
letisch personeel noodgedwongen
een stem moeten geven, nog iets wat
in het wielrennen ontbreekt. Als de
renners het voor het zeggen zouden
hebben, reden ze volgende zomer na-
tuurlijk nooit in rit vijf over 16 kilo-
meter middeleeuwse kasseien.
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Hans Vandeweghe fileert elke vrijdag
de sport uit binnen- en buitenland.

HANS VANDEWEGHE

‘Ik heb bij veel mensen het
imago van een serieus iemand,
terwijl ik in de politiek als
ongeveer de geestigste van de
hoop gezien wordt.’

Europees ‘president’ HERMAN VAN ROMPUY is naar
eigen zeggen de lolligste onder de collega’s (op intervista.be).

NMBS: ‘Niet leuk. Best even kijken voor
je naar wc gaat. Verwittig je treinbegelei-
der na je wc-bezoek.’
Fulltime Zwarte Piet spelen, het moet
niet alles zijn.

‘Niet als vrouw, wel als prinses.’
(Het Nieuwsblad, donderdag)

Fulltime vrouw zijn, het is niet alles.
Prinses Astrid is op dit moment op han-
delsmissie in Zuid-Afrika. Later zal ze
ook een missie leiden naar Saudi-
Arabië. ‘Opmerkelijk, want in het streng
islamitische land worden vrouwen be-
knot in hun bewegingsvrijheid’, klinkt
het in Het Nieuwsblad. Antwoord van de
Saudische ambassade: ‘We aanzien As-
trid dan ook niet als een vrouw, wel als
een prinses.’
Van zwarte pieten moet je het hebben.

‘Studenten, bezint voor ge u lazarus
drinkt!’
(Politie Leuven via Twitteraccount,
donderdag)

Mohowzeg, dat het schoon is om te zien,
den polies van Leuven wil ons clean.
Alle middelen worden aangewend
opdat de student niet te veel zwenkt.
Wie weet helpt wat net-geen-rijm
wel bij het afnemen van wat slijm
straks tijdens een controle op de baan.
En wat oude taal zal ook wel aanslaan,
ge ziet dat van hier,
die van Leuven, ’t is geen klein bier.
Het wordt tijd dat ze zelf iets drinken,
het advies zou verduveld beter klinken.

‘NMBS reageert op klachten reizigers
via Twitter’
(De Standaard Online, donderdag)

De NMBS zit eindelijk op Twitter en
geeft behalve informatie over werken en
vertragingen ook raad aan reizigers die
met problemen zitten. Met 345 tweets op
dertien uur tijd loopt het als een trein.
Morocco Nuts: ‘Ik zit op de wc van de
trein naar Brussels Airport en het wc-pa-
pier is op. Probleem...’

Scoop kiest elke week een aantal citaten,
met een kritische blik op sterke verhalen en
hoe ze in de media gebracht worden.
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Zwarte Piet vergezelt de Sint sinds de koloniale periode, zoals op deze prent uit 1898.©Bettmann/corbis


