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Op onze Nederlandse redac-
tie lag op een dag een apart
voorstel over een verhaal in
een nichesport op tafel. Ik
zag er wel iets in, maar het
werd brutaal weggelachen:
opzouten Hans, wij doen niet
aan mongolensport. Het
voorstel heeft het niet ge-
haald.
Ik moest aan dat voorval te-
rugdenken met de aankondi-
ging van de European
Summer Games van de Spe-
cial Olympics, die morgen in
Antwerpen beginnen. U heeft
de affiches vast wel gezien:
Jean-Michel Saive, Kim Ge-
vaert en Kevin De Bruyne die
de looks hebben gekregen
van iemand met het Down-
syndroom of de typische
ogen van een mongooltje,
om het wat eenvoudiger voor
te stellen.
Uit diverse reclame-uitingen
blijkt dat die deelnemers aan
de European Summer Games
van de Special Olympics het
jammer vinden dat er zo wei-
nig aandacht is voor hun
prestaties, en rond dat gemis
heeft het reclamebureau LDV
United haar campagne ge-
bouwd. Enerzijds met een
schitterend tv-spotje van zo’n
sporter die terugkeert op Za-
ventem en droomt van een
volle aankomsthal, maar die
uiteindelijk alleen de schoon-
maakploeg ziet die hem niet
eens bekijkt. Anderzijds met
die postercampagne van de
drie Belgische sterren en hun
gefotoshopte ogen.
De centrale vraag luidt: “Zou
je ook fan zijn van Kim Ge-
vaert, Kevin De Bruyne en
Jean-Michel Saive als ze een
verstandelijke beperking zou-
den hebben?” De vraag blijft
open, terwijl het antwoord re-
delijk voor de hand ligt: “Ben
je gek? Natuurlijk niet.”
Ik nuanceer: als ze voetballen,
tafeltennissen en sprinten als
mensen met een verstande-
lijke handicap zullen we géén
fan zijn. Als ze nummer één
staan op de wereldranglijst
van het tafeltennis, een goal
maken op de World Cup en
een medaille behalen op de
Olympische Spelen, dan zou-
den we – Down of geen
Down, verstandelijke handi-
cap of niet – wél fan zijn/blij-
ven.
Ik ga niet kijken naar de Spe-
cial Olympics, ook niet pro-
fessioneel. Niet omdat het
geen mooie mensen zouden
zijn of omdat het minder-
waardig is wat ze doen.
Integendeel, het is zelfs prij-
zenswaardig, maar het is
geen topsport. Het spijt mij
zeer voor de deelnemers en
ze hoeven niet beledigd te
zijn: dit is bezigheidstherapie,

maar dan in de meest pure
en positieve betekenis van
het woord. Dat geldt overi-
gens voor veel sporters met
een handicap, de klassieke
topnummers op de Paralym-
pische Spelen uitgezonderd,
én zelfs voor sommige valide
sporten, maar dat is dan weer
een aparte column waard.
Het is een knappe campagne,
maar dat gehengel naar
aandacht voor de fysiek of
verstandelijk minder gefortu-
neerde medemens die gaat
sporten tegen anderen, klinkt
stilaan wat afgezaagd. Hoe-
zeer men ook zijn best doet
om ons dat schuldbesef aan
te praten, dit zal in geen eeu-
wen veranderen.
Kijksport is spektakel opge-
hangen aan het schoonheids-
ideaal, de hang naar

perfectie, het verlangen naar
de overtreffende trap. Sport
als spektakel is sneller, hoger,
sterker, mooier. Daarom is ca-
févoetbal geen spektakel en
staan daar geen duizenden te
kijken langs de lijn. Mensen
met een verstandelijke handi-
cap honderd meter zien
lopen in vijftien seconden is
ook geen spektakel. Het is
hooguit leuk voor de familie,
en laten we hopen ook voor
de sporters.
Met andere woorden: ver-
plicht ons niet dit als sport-
spektakel te zien, maar
gooi desnoods een
emmer koud water
over onze kop en
vraag ons tegelijk om
geld. Dan kunnen we
meteen ook in dis-
cussie gaan over
wat met dat geld
moet gebeuren:
een eenmalig eve-
nement organiseren,
of toch misschien
beter besteden aan
de inclusie van de
gehandicapte me-
demens in de
breedtesport.

‘Zou je ook fan zijn
vanKimGevaert,
KevinDe Bruyne en
Jean-Michel Saive
als ze een
verstandelijke
beperking zouden
hebben?’ Het
antwoord ligt
redelijk voor de
hand: ‘Ben je gek?
Natuurlijk niet’

SpecialOlympics
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ToekomstVanBasten
onduidelijk
BRUSSEL — Stopt Marco
van Basten (49) nu als
coach van AZ of niet? De
gewezen topspits kampt al
een tijdjemet hartkloppin-
gen. Maandag komt er
meer duidelijkheid.

Het was de krant
De Telegraaf die
gisterochtend
het nieuws de
wereld instuurde.
“Marco van
Basten stopt als
coach van AZ”.
Mentale- en
fysiekeproble-
men zouden
aan de basis
liggen van de
beslissing. Het
is algemeen
geweten dat
Van Basten
sinds het over-
lijden van zijn
vaderJoopinjuli
last heeft van
hartkloppin-
gen. Hij wor-
stelt ook met
perfectionisme.
Op30augustus
tegen FC Dor-

drecht ontbrakVanBasten
al in de dug-out. En dit
weekendtegenzijnex-club
Heerenveenzalhijevenmin
aanwezig zijn. Maar het
nieuws dat hij definitief
stoptalscoachvanAZwerd
niet bevestigd. “Omdat het
nietwaar is”, aldusEarnest
Steward, technisch direc-
teur vanAZ.

Adviserende rol
“Dewilommetelkaardoor
tegaan, isvanbeidekanten
nog steeds aanwezig.
Marco heeft veel lichame-
lijkeongemakkengehad in
de afgelopen periode en
daarom moet hij rusten.
Wijgaanzoalsafgesproken
na de wedstrijd tegen
Heerenveen met elkaar
rond de tafel zitten om te
kijken hoe Marco en AZ
door kunnen gaan met
elkaar.”Naarverluidtzouer
voorVanBasten een rol als
adviseurklaarliggen.Assis-
tent-coach Alex Pastoor
zou in dat scenario de
nieuwe hoofdcoach wor-
den. (NP)

VandenBroecknaarB-ploegLotto?
BRUSSEL — JurgenVandenBroecken
zijnmanagerJefVandenBoschblijven
vasthouden aan de voorwaarden van
het vierjarig contract dat de renner in
de winter van 2011 bij de Lotto-wieler-
ploeg tekende.Dat contract voorziet in
een jaarloon van zo’n 1 miljoen euro
voorVandenBroeck.Omdatderenner
veronderdeverwachtingenblijft,onder
meer met een dertiende plaats in de
Tourdit jaareneenopgaveindeVuelta,
wil deNationale Loterij de vaste verlo-
ning omzetten naar een formule van

premies voor behaalde WorldTour-
punten. Afgelopen winter legden Van
denBroeckenzijnmanagerdatvoorstel
al eens naast zichneer. Ookdezeweek
weerwees Van den Bosch het voorstel
vandehand.AlsVdBblijftweigeren,zal
deLoterijzichaanhetcontracthouden.
Wel riskeert Van den Broeck naar de
B-ploegvanLottowegtezakken.Dathij
volgendjaardeTourrijdt, isnuzogoed
alsuitgesloten.OokdeRondevanItalië
en de Ronde van Spanje zijn erg onze-
ker. (MG)

Alderweireldmaakt zijndebuut
inPremierLeague
BRUSSEL—BijnaalleBelgenkomenvan-
daagalinactie.VincentKompanyspeelt
detopperbijArsenal,deChelsea-Belgen
ontvangen coleider Swansea. Bij
Southamptonwordthet uitkijkennaar
het debuut van Toby Alderweireld,
gehuurd van Atlético. Trainer Ronald
Koemanwasalvastlyrisch:“IkhebToby
ondermijnhoede gehadbijAjax.Hij is
eenklasbak.Tobyheeftzichzelfalbewe-
zenophetallerhoogsteniveauenzorgt
voor een kwaliteitsinjectie.” Lukaku is
hersteldvanzijnteenblessureenneemt
hetmet Everton op tegen ex-clubWest
Brom,waarSébastienPocognoliaande

slag is. BijAstonVilla is Benteke (achil-
lespees) nog niet beschikbaar. Adnan
Januzaj zit bijManchesterUnited inde
kern,maarmoetwellicht vredenemen
met een plaatsje op de bank. Engeland
kijktvooraluitnaarhetdebuutvantop-
aanwinst Falcão. (KTH)

Adam Hansen geeft bleke Vuelta een beetje kleur voor Lotto

Dantochgeenblamage
BRUSSEL

DankzijAdamHansen is
deRondevanSpanjeniet
overdehele lijnmislukt
voorLotto.Demanuit
Cairns gingopvijf
kilometer solo enbleef
een spurtende John
Degenkolb voor.

DedoelstellingenvoorLottowaren
duidelijkbijdestartvandeRonde
van Spanje drie weken geleden.
Jurgen Van den Broeck zou er op
zoekgaannaareerherstelvoorzijn
mislukteTour.Vermitshetklasse-
ment van geen tel was, kon enkel
ritwinstvoldoeningbrengen.Inde
dertienderitverdweenVdBroem-
loosuitkoers.Derestvanhetpelo-
ton had niet eens gemerkt dat hij
meereed.
Ook Belgisch kampioen Jens

Debusscherezouzichopritwinst
concentreren. Hij kreeg de vrij-
heidomzichindesprints temen-
gen. Sneller zijn dan John
Degenkolbzougoedzijnvooreen
stunt. Maar dat de Belgische
kampioennietverderraaktedan
eentwaalfdeplaats inRonda,kan
enkel omschreven worden als
een ontgoocheling. Neoprof
Jasper Stuyven, bijna drie jaar
jonger dan Debusschere, ein-
digde drie keer als vierde, als
tiende, als negende en gisteren
als achtste. Weer vóór Philippe
Gilbert overigens.
Met Maxime Monfort had

Lottoookeenkandidaatvoorhet
algemeenklassement. Indevoor-
lopige stand is hij zestiende op

tweeëntwintig minuten. De wei
znige keren dat hij in beeld
kwam, hing hij aan het staartje
van of moest hij lossen uit een
nogomvangrijkegroepder favo-
rieten.Monfortmochtdit jaarvol
zijn kans gaan in de Giro. Hij
werdveertiendemetééntoptien-
plaats ineenrit.Eenmagerresul-
taat dat hij nu zelfs niet kan eve-
naren. Return on investment?
Lottozitduidelijknietalleenmet
eenprobleem-VdB.
DankomjemetAdamHansen

een heel stuk verder. De 33-jarige
Australiër is aan zijn vierde sei-
zoen bezig bij Lotto. Sindsdien
kwam hij in tien opeenvolgende
grote rondes aan de start. En aan

de finish. Telkens weer werkt hij
zich uit de naad voor Van den
Broeck, voor Greipel of voor elke
ploegmaatdiedaarnoodaanheeft.
‘sAvondsopdekamerslaathijaan
het ontwerpen – zoals zijn eigen
fietsschoenen–ofprogrammeren.
Hijmaaktgrappige fotomontages
of gaat op internet op zoek naar
vastgoed om te verhandelen. Ah

ja, tussendoor boekt hij af en toe
eenmooieoverwinning.Vorigjaar
washijmetritwinsthetenigelicht-
punt voor zijn ploeg in de Giro.
Gisteren redde hij zijn team van
een blamage in de Vuelta. Enwat
zegt die dan voor de camera,
bescheidenenmeteenbredeglim-
lach?“Ikbengelukkig.”Meermoet
dat tochniet zijn? (KBO)

Telkens weer werkt
hij zich uit de naad
voor Van den
Broeck, voor
Greipel of voor
elke ploegmaat
die daar nood
aan heeft

Alderweireld zorgt
volgens coach
Ronald Koeman
voor een
kwaliteitsinjectie
bij Southampton

RIT 19

1. A. Hansen (Aus)
2. J. Degenkolb (Dui) op 0:05
3. F. Pozzato (Ita) z.t.
4. Y. Martinez (Fra)
5. M. Matthews (Aus)

STAND

1. A. Contador (Spa)
2. C. Froome (GBr) op 1:19
3. A. Valverde (Spa) 1:32
4. J. Rodriguez (Spa) 2:29
5. F. Aru (Ita) 3:15

� Een stralendeAlan
Hansen bleef in Cangas
net uit de greep van
het spurtende peloton.
© TIM DE WAELE


