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bruikt, werd het wereldrecord
met respectievelijk 17 en 14 secon-
den verbeterd. In het epo-decen-
nium van de jaren 90 gingen er in-
eens 46 seconden af. Na de eeuw-
wisseling – met de introductie van
de epo-test en de indirecte bloed-
controles – platte de curve wel
heel erg af: in dertien jaar schaaf-
den de atleten nog slechts vijf se-
conden weg.
En de marathon? Daar volgt de
evolutie de dopinglogica niet. In
de jaren 70 knabbelden de atleten
28 seconden van het record af.
Met de opkomst van de Oost-Afri-
kanen in de jaren 80 werd de
42,195 km ineens ruim twee minu-
ten sneller gelopen (2’11’’ om pre-
cies te zijn), terwijl het wereldre-
cord in epo-decennium met
‘slechts’ 52 seconden werd verbe-
terd. In de eerste dertien jaar van
de 21ste eeuw, waarin strenger
dan ooit is gecontroleerd, is de
besttijd al met twee en een halve
minuut verbeterd.
Of in Kenia geen doping in het
spel is, mag ernstig betwijfeld
worden. Dat Kenianen weten wat

epo is, toonde de ARD-reporter
Hans-Joachim Seppelt aan in de
aanloop naar de Spelen van Pe-
king in 2008. Hij deed zich voor
als een Europese atletenmanager
die voor zijn trainingsgroep in Ke-
nia een oord zocht waar uiteraard
kon worden getraind, maar waar
ook bloedtransfusies konden wor-
den uitgevoerd. Seppelt werd op
zijn wenken bediend. Hij kreeg
ook groeihormoon en epo aange-
boden en de welwillende dokter
vertelde hem ongevraagd dat hij
die diensten ook aan andere lo-
pers uit binnen- en buitenland
aanbood. De Keniase atletiekbond
reageerde met een oekaze dat nie-
mand – atleten noch begeleiders –
nog met de pers mocht praten
zonder voorafgaande toestem-
ming van het ministerie.
Mathew Kisorio, vierde op het WK
cross country in 2013, veegde daar
alvast zijn voeten aan. Nadat hij
was betrapt op steroïden, ver-
klaarde hij dat het gebruik van
epo in Kenia wijdverspreid is. Het
Wereldantidopingagentschap
Wada trok op onderzoek en kwam
tot de onthutsende vaststelling
dat de Keniase dopingautoriteiten
nog nooit een bloedtest hadden
uitgevoerd. In november vorig
jaar werd een taskforce ingezet
om alles te regelen, maar die ver-
klaarde op 4 februari dat hij zijn
activiteiten zou staken. Tekort
aan geld, was de uitleg.

10.000 of 300.000 dollar

Toch lijkt de invasie van Kenianen
op de marathon en de leegloop op
de 5.000 en 10.000 meter in de
eerste plaats een economische lo-
gica te volgen. Stadionatletiek
heeft veel van haar aantrekkings-

DE HOOGDAGEN VAN DE MARATHON, EEN EXCLUSIEF OOST-AFRIKAANSE SPEELTUIN 

kracht verloren door een gebrek
aan sterren. Dat leidde tot minder
belangstelling en uiteindelijk ook
minder geld. Usain Bolt kan on-
mogelijk in zijn eentje die tanende
industrie recht houden.
Heel wat jong talent kiest na een
opleiding op de baan al snel voor
de lange afstand, ziet ook atleten-
manager en ex-olympiër Jos Her-
mens. ‘Wie van de atletiekbaan
komt en op de 10.000 meter 26, 27
minuten waard is, heeft toch en-
kele marathons nodig om de best
mogelijke tijd te lopen. Vroeger
waren dat meestal dertigers, zoals
Haile Gebrselassie en Paul Tergat.
Tegenwoordig zie je jongens van
24 al de stap naar de marathon
wagen, en die lopen dan meteen
2u04’ of 2u05’.’
De incentive is duidelijk: aan het
eind van het seizoen wordt 1 mil-
joen dollar verdeeld onder de best
geklasseerden van de World Ma-
rathon Majors, een serie van zes
topmarathons. Dat is slechts een
extraatje, want elke marathon be-
taalt apart prijzengeld. Boston –
op paasmaandag – heeft voor de

Sneller,
zwarter,
rijker

Kenenisa Bekele (6de van links) in de marathon van Parijs. Zijn debuut was het snelste ooit voor een dertiger. © Aurelien Meunier/belga

Behalve Usain Bolt verdient geen
atleet meer dan de beste marathon-
lopers. Levende legende en wereld-
recordhouder op de 5 en 10 km
Kenenisa Bekele debuteerde vorige
week niet onaardig in Parijs. Dit
weekend is het aan tweevoudig
olympisch kampioen Mo Farah om
in Londen een gooi te doen naar
roem op de langste afstand. In welke
mate zijn in de marathon de drie
logica’s van de topsport – genetica,
doping en economie – in het spel?

Krijgen we binnen-
kort de eerste
marathons onder
de twee uur?
Het antwoord is
eenvoudig: niet
in de eerste der-
tig en wellicht
zelfs niet in de
eerste vijftig jaar

ATLETIEK

HANS VANDEWEGHE
BRUSSEL | Bij zijn debuut over

de 42,195 kilometer brak de Ethio-
piër Kenenisa Bekele (31) vorige
zondag het parcoursrecord in de
marathon van Parijs. De wereld-
recordhouder op de 5.000 en
10.000 meter op de piste finishte
in 2u05’03”. Een hele hap verwij-
derd van het wereldrecord
(2u03’23”) van de Keniaan Wilson
Kipsang, maar Parijs is lang niet
zo’n snel parcours als het vlakke
Berlijn, waar de jongste vijf
wereldrecords zijn gelopen. Beke-
le’s debuut was het snelste ooit
voor een dertiger.
Ook van de morgen debuterende
Brit Mo Farah wordt een bijzonder
snelle tijd verwacht, nadat hij vo-
rig jaar in Londen al eens heeft ge-
test op de halve marathon. Het
zou een sensatie zijn als hij met-
een de top van de ranglijst zou be-
stormen, en tegelijk ook niet. De
kwalificatie ‘Brit’ beperkt zich im-
mers tot zijn paspoort: Farah is
Somali van geboorte en heeft als
migrantenkind net op tijd Moga-
dishu verlaten om zijn genetisch
potentieel te kunnen benutten.

Kalenjin? Een streepje voor

De marathon is nu eenmaal dé
speeltuin van de Oost-Afrikanen
en een handvol Marokkanen. In
1999 waren nog veertig van de
honderd snelste marathonlopers
niet-Afrikanen, onder wie vijftien
Aziaten en achttien Europeanen.
In 2013 waren de drie niet-Afrika-
nen in de top honderd allen Ja-
panners. Niet uitzonderlijk trou-
wens, want in 2012 en 2011 ston-
den er respectievelijk vijf en drie

niet-Afrikanen op de wereldrang-
lijst.
Geen atletieknummer dat gene-
tisch zo selectief is als de mara-
thon. Genen zijn niet de enige uit-
leg voor topprestaties, maar als 97
van de 100 snelste marathonlo-
pers van Afrikaanse oorsprong
zijn (van wie er 80 afkomstig zijn
uit Oost-Afrika), dan hoef je geen
onomstotelijk wetenschappelijk
bewijs om te concluderen dat er
meer in het spel is dan een goeie
turnleraar, interne concurrentie
en aangepaste voeding, zoals ooit
werd gesuggereerd. Bovendien is
meer dan de helft lid van de Ka-
lenjin – een op grote hoogte, rond
Eldoret, levende Keniaanse stam.
De Zuid-Afrikaanse wetenschap-
per Ross Tucker doet al jaren on-
derzoek naar genetisch potenti-
eel. In de British Journal of Sports
Medicine kwam hij tot de volgen-
de conclusie: ‘Hét uithoudingsgen
kan niet worden aangeduid. Het
gaat om gencombinaties en we
stellen vast dat de kans op de idea-
le combinatie het vaakst aanwezig
is bij Kenianen en nog het meest
bij de Kalenjin.’ Bekele is op dat
vlak een stoorzender, maar de
laatste drie jaar kwam geen land-
genoot van hem in de eerste twin-
tig voor.

Kenia, dopingparadijs

Om uit te maken of er doping in
het spel is – epo, alle latere varian-
ten daarvan en bloedtransfusies –
volstaat vaak een blik op de recor-
devoluties. De 10.000 meter is
duidelijk beïnvloed door epo. In
de jaren 70 en 80, de periode
waarin anabole steroïden (spier-
versterkers) nauwelijks werden
opgespoord en volop werden ge-

Als 97 van de 100
snelste marathon-
lopers van Afri-
kaanse oorsprong
zijn, dan speelt er
meer dan een
goeie turnleraar,
interne concur-
rentie en aan-
gepaste voeding
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VOETBAL
Odjidja allicht in
basis bij Club
Zes dagen na de 3–0-neder-

laag in Anderlecht staat Club
Brugge alweer voor een moeilij-
ke uitwedstrijd in Waregem. Va-
dis Odjidja keert allicht terug in
de basis ten koste van Eidur
Gudjohnson. Michel Preud’hom-
me komt nog een keer terug op
de nederlaag van afgelopen zon-
dag. ‘We wisten dat dit kon ge-
beuren en beseffen dat we ge-
faald hebben. We moeten niet
voor de schoonheidsprijzen
gaan. Wanneer het moeilijk
wordt, moeten we realistischer
voetballen.’
De coach beseft dat het aan de
Gaverbeek niet vanzelf zal
lopen. ‘Het is voor mij geen
verrassing dat Zulte Waregem
het in Play-off 1 zo goed doet.
Zoals ze tegen Standard speel-
den, zo probeerden ze het ook
toen wij hen troffen.’ (kvu)

Kenenisa Bekele (6de van links) in de marathon van Parijs. Zijn debuut was het snelste ooit voor een dertiger. © Aurelien Meunier/belga

winnaar 150.000 dollar veil, Lon-
den 55.000. Daarnaast krijgen de
toppers ook startgeld en dat vari-
eert naargelang hun status, maar
Londen en New York hebben tot
250.000 dollar over om hun favo-
riete atleet aan de start te krijgen.
Loop je een parcoursrecord? Kas-
sa. Loop je een wereldrecord? Nog
meer kassa. Beide premies liggen
rond de 50.000 dollar. Bovendien
sluiten de toppers ook lucratieve
contracten af met schoenen- en
kledingsponsors, die kunnen op-
lopen tot 100.000 dollar per jaar.
Loopt Dennis Kimetto, die de
World Marathon Majors aanvoert
en in Boston start, op de atletiek-
baan, dan krijgt hij hooguit 10.000
dollar per optreden. Wint hij Bos-
ton, dan is hij verzekerd van mini-
maal 300.000 dollar.

Kansloze missie

Krijgen we binnenkort de eerste
marathons onder de twee uur, nu
al die snelle mannen met hun gro-
te motoren naar de langste af-
stand verkassen? Het antwoord is
eenvoudig: niet in de eerste dertig
en wellicht zelfs niet in de eerste
vijftig jaar.
De vlucht die de marathon heeft
genomen, volgt op die van de 5 en
de 10 kilometer. De recordverbete-
ringen op de langebaanafstanden
bedragen sinds 1988 respectieve-
lijk 2,7 en 2,1 procent. De mara-
thon hinkte aanvankelijk achter-
op, maar heeft door de recente
besttijden ook een progressie van
2,5 procent laten noteren.
De 2u.03’38” van Wilson Kipsang
correleert met 12’38” op de 5 en
26’20” op de 10 kilometer en was
dus een recordverbetering die er
aan zat te komen. De echte we-

reldrecords op die afstanden be-
dragen 12’37”35 en 26’17”53, tel-
kens op naam van Bekele, maar al
daterend van 2006.
Records zullen zich in de toe-
komst wellicht beperken tot enke-
le marathonlocaties: Berlijn, Du-
bai, Rotterdam, Chicago en Lon-
den zijn de vijf snelste en vlakste
marathons. Ook de temperatuur
zal een rol spelen: alle snelste tij-
den zijn gelopen dichter bij 10 dan
bij 20 graden en in het voor- of het
najaar. Vandaar dat de snelste ma-
rathonlopers nooit excelleren op
de olympische marathon, die al-
tijd op een hete plaats in de we-
reld plaatsvindt. Ten slotte kun-
nen we ook de typologie voorspel-
len: de nieuwe wereldrecordhou-
der zal zwart zijn, Oost-Afrikaan
en 56 kilo of nog minder wegen.
Een marathon onder de twee uur
correleert op de 5 km met een tijd
van 12’17” en op de 10 km van
25’36”. Wie onder die grens wil
duiken, moet acht splits halen van
elk 14’13” en dan nog even twee ki-
lometer gas geven tot aan de
streep. Maar nog nooit heeft ie-
mand in een marathon de finish
gehaald in een toptijd terwijl die
onderweg ook maar één vijf kilo-
meter in 14’13” liep.
In de komende 28 jaar zou er drie
en een halve minuut van de best-
tijd af moeten om onder de twee
uur te raken. Dat is exact de pro-
gressie sinds 1985. Van een kans-
loze missie gesproken. Zonder
nieuwe externe factoren (schoe-
nen, genetische manipulatie, do-
ping) zullen ook de marathonre-
cords een afplattende curve vol-
gen. Tegen die wetenschappelijke
logica zijn zelfs alle Kalenjins van
de wereld niet opgewassen.

VOETBAL
CHAMPIONS LEAGUE

GUILLAUME MAEBE
BART LAGAE
BRUSSEL/LONDEN | Zelden

zo’n spannende loting meege-
maakt als die voor de halve finales
van de Champions League vrij-
dagmiddag. Niet zozeer vanwege
de potentiële affiches, wel van-
wege één Rode Duivel: Thibaut
Courtois. De 21-jarige doelman
van Atlético Madrid werd door het
lot aan zijn moederclub Chelsea
gekoppeld en bezorgde de Spaan-
se bestuurders zo de nodige kop-
zorgen.
Een clausule in het contract van
de Limburger stelt immers dat
Atlético 3 miljoen euro moet beta-
len per wedstrijd die Courtois te-
gen Chelsea afwerkt, tenzij de
Londenaren daar anders over be-
slissen. Zoals in 2012, toen beide
clubs streden voor de Europese
Supercup en Courtois gewoon tus-
sen de palen stond.
Nu het om de echte Europese
knikkers draait, is het niet onbe-
grijpelijk dat Chelsea alles uit de
kast haalt om de Spanjaarden te
destabiliseren.

Uefa toont spierballen

Reden genoeg voor de Uefa om
nog vóór de loting plaatsvond in
te grijpen. De Europese voetbal-
bond stuurde vrijdagochtend een
pittige mededeling de wereld in
waarin ze de integriteit van elke
voetbalclub heilig verklaarde.
‘Naar aanleiding van de situatie
rond Thibaut Courtois wil de Uefa
herhalen dat clubs de spelers van
andere clubs op geen enkele ma-
nier mogen beïnvloeden’, zo klonk
het. ‘Als er in een privécontract

Courtois mag spelen tegen Chelsea
Atlético Madrid neemt het
in de halve finales van de
Champions League op tegen
Chelsea. En als de Spaanse
club dat wenst, mag ze – na
tussenkomst van de Uefa –
een beroep doen op Rode
Duivel Thibaut Courtois.

Atlético-doelman Thibaut Courtois. © epa

UEFA STELT DAT CLAUSULE IN CONTRACT RODE DUIVEL ONGELDIG IS

D’Hooghe hekelt
Braziliaanse
dopinganalyses
Het Braziliaanse lab dat tij-

dens het WK de dopingcontroles
zou analyseren, voldoet niet aan
de eisen van het Wereldanti-
dopingagentschap (Wada). Daar-
door zullen alle stalen naar het
lab in het Zwitserse Lausanne
moeten worden overgevlogen.
‘Dat kost ons ruim 180.000 euro
extra’, zegt Michel D’Hooghe, de
voorzitter van de medische com-
missie van de Fifa. ‘Bovendien
zal het transport minimaal 24
uur in beslag nemen. Een speler
die positief getest heeft, kan zo
probleemloos aantreden in de
volgende match.’ (blg)

Vossen mag weg,
Pesic als vervanger?
Racing Genk is op zoek naar

een spits. De club beloofde Jelle
Vossen immers dat hij deze zo-

mer bij een goed bod mag ver-
trekken. Genk heeft al een op-
volger in gedachten: de 21-jarige
Servisch belofte-international
Aleksandar Pesic, momenteel
aan de slag bij Jagodina en met
8 goals in 18 matchen vierde in
de topschuttersstand. Jagodina-
voorzitter Goran Milanovic: ‘We
spraken nog niet over geld,
maar voor minder dan 1,5 mil-
joen vertrekt hij niet.’ (jug)

tussen twee clubs hieromtrent
toch iets wordt vastgelegd, mag
dit als nietig, ongeldig en onuit-
voerbaar beschouwd worden.’
Opvallend: toen Mohamed Ban-
gura begin dit seizoen in de Cham-
pions League-voorronde als spe-
ler van Elfsborg aantrad tegen
moederclub Celtic, meldde de
Uefa nog geen bezwaren te heb-
ben tegen een eventueel speelver-
bod. Dat ze nu wel met de spier-
ballen rolt – Uefa-secretaris Gian-
ni Infantino liet zich ontvallen dat
er op juridisch vlak geen passende
sanctie bestaat voor het overtre-
den van deze regel – heeft alles te
maken met het niveau waarop
beide clubs elkaar treffen. Een slo-
pende polemiek creëren tijdens
de eindfase van haar eigen toer-
nooi wilde de Uefa absoluut ver-
mijden.

Vriendendienst?

Een boodschap die bij Chel-
sea lijkt te zijn aangeko-
men. ‘Wij hebben geen in-
tentie om de reglemen-
ten van de Uefa te over-
treden’, zei Ron Gourlay,
de ceo van Chelsea, aan
het Engelse Sky Sports

News. ‘Wat ons betreft kan Thi-
baut gewoon spelen.’
Of de doelman op 22 en 30 april
zijn werkgever in de ogen zal kij-
ken, blijft onder (licht) voorbe-
houd. Geruchten dat Atlético
Courtois op de bank zal zetten met
de bedoeling Chelsea te vriend te
houden tijdens de onderhandelin-
gen rond een verlengd verblijf van
de doelman in de Spaanse hoofd-
stad, doen immers de ronde.

b PROGRAMMA HALVE FINALES
CHAMPIONS LEAGUE:

Atlético Madrid - Chelsea
(heen: 22 april, terug: 30 april)
Real Madrid - Bayern München
(heen: 23 april, terug: 29 april)
b PROGRAMMA HALVE FINALES
EUROPA LEAGUE:
Benfica - Juventus
(heen: 24 april, terug: 1 mei)
Sevilla - Valencia

(heen: 24 april, terug: 1 mei)

Engelsen
zeggen
reglementen
van Uefa niet
te willen
overtreden

BASKETBAL

ETHIAS LEAGUE
Bergen - Charleroi .............................. 64-69
Antwerp Giants - Leuven .......................... -
Pepinster - Aalstar .................................... -
Oostende - Luik ........................................ -
Brussels - Willebroek ................................ -

STAND
1. Bergen 31 21 10 2356 2202 52
1. Charleroi 31 21 10 2546 2403 52
3. Oostende 29 22 7 2429 2149 51
4. Luik 29 20 9 2229 2086 49
5. Aalstar 30 18 12 2398 2224 48
6. Antwerp Giants 30 16 14 2414 2262 46
7. Leuven 30 14 16 2300 2431 44
8. Pepinster 30 7 23 2075 2400 37
9. Willebroek 30 6 24 2390 2700 36

10. Brussels 30 5 25 2319 2599 35


