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s wielrennenmachistisch? Dat vroeg van
deweek een bloedmooie en helaas veel
jongere collega (tsjing,min 10 op de femi-
nistischemeetlat). Dat was naar aanlei-
ding van de billenaffiche van de E3 Prijs
Harelbeke. Jawel, wielrennen ismachis-
tisch en seksistischwantwielrennen is

Vlaams.
Vlaanderen is bekrompen enwielrennen is

bekrompenheid opwielen. In de koersmoe-
ten vrouwen niet te veel praatjes verkopen.
Buiten de koers ook niet. Vrouwen in de koers
hebben een dienende rol: de drankpullen
klaarmaken, de boterhammekes smeren voor
onderweg en de taartjes verpakken, ook voor
onderweg.
Buiten de koers staan ze aan de kant, kijken

langs het parcours of thuis naar de televisie.
Vijfennegentig procent van de vrouwen in de
koers vallen onder de noemer groupies. In de
vele Belgischewielerbonden heeft geen
enkele vrouw een bestuursfunctiemet ook
maar een schijn vanmacht. Is het plaatje dui-
delijk?
Het ismij een raadsel wat al die vrouwen

in diewielrenners zien. Demooie benen? Die
hebben ze. Hunmooie kont? In die fluopam-
pers valt dat toch dik tegen en op die koers-
schoenen lopen zemet hun opgevulde poep
achteruitgestoken als Charlie Chaplins. Een
wielrenner inwielerkledij is geen zicht. Een
wielrenster inwielerkledij ook niet, voor alle
duidelijkheid.
Hetmachisme van de koers is omgekeerd

evenredigmet het belang dat aan vrouwen-
wielrennenwordt gehecht. Inmijn bobo-
jarenwas ik een groot voorstander van vrou-
wenkoers en nu nog,maar alsmannenkoers
soms saai is, danmoet u eens naar vrouwen-
koers gaan kijken: gras zien groeien is span-
nender. Soms hebben vrouwen (in de sport)
het aan zichzelf te danken dat geen kat of
geen vent naar hen kijkt.
Ik sta wel in dubio over de E3-affiche.

Aanvankelijk vond ik het veel gedoe omniks
en ik feliciteerde een andere collega – de ook
almooie en begaafde en niet zo heel veel jon-

gerewielertoeriste Joyce Verdonck van
Radio2 (tsjing,min 20 op de feministische
meetlat) –met haar no-nonsensebenadering.
Joyce zag het probleemniet. Het was een
mooie kont en het was niet die van haar (zei
ze zelf), waarin ik een beetje afgunst ver-
moedde. En ze vond het ook hypocriet van
vrouwen om enerzijdsmassaal naarVijftig

tinten te gaan kijken en daar geen klacht tegen
in te dienen,maarwél tegen de billenaffiche
zoals het Instituut voor Gelijkheid van
Vrouwen enMannen had gedaan.
Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen

enMannen, nooit eerder van gehoord. Alleen
de naam al.Wat ikmij daar spontaan bij voor-
stel, is een jihadi-Sidonie die klaarstaatmet
een langmes om elke afvallige die tegen haar
vrouwensharia zondigt de piemel af te snij-
den (tsjing,min 100).
En dan las ikMarijn de Vries, een profwiel-

renster en een kennismetwie ik al eens heb
gepraat over het gebrek aan aandacht voor
haar sport. Haar argument tégen – de ver-
heerlijking van aanranding,met name dat
vervelende handje van Sagan – kon ik ook bij-
treden. Bij nader inzien is het een al te seksis-
tisch beeld en drie jaar na elkaar vrouwen op
een affiche is van het goede te veel.
MaarMarijn de Vries vindt zewel kunnen:

de bloemenmeisjes die hun kont achteruit en
borsten vooruit steken en bij vriestemperatu-
ren in diepe decolletés of korte zomerjurkjes
op een podiumworden gejaagd omdaar de
renner af te likken. Hoort bij het toneeltje, zei
ze. Sorrymeisje (tsjing,min 200), ik vind dat
juist niet kunnen.Waren er geen bloemen-
meisjes of podiummissen, dan had Sagan in
de ballen van bondsvoorzitter TomVan
Dammemoeten knijpen, waarmee die zijn
nut ook een keertje was bewezen. Dan had je
hemop de affiche gehad en ging het numis-
schien over de koers.
Is wielrennen de enigemachistische sport?

Welneen. Formule 1 heeft ook podiummissen
en zelfs pitspoezen. Enwat dan te denken van
het volleybal? Op de bekerfinale vorigeweek
wezen bruingebrande, halfnaakte testo-chip-
pendales tussen elke set van de vrouwenfinale
met bordjes het nummertje van de set aan. De
man uitgebuit, geframed als stereotiep seks-
symbool. Komt in opstand tegen deze
schande!
Ik vraag,neen ik eisdatdeayatollahsvanhet

Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen ook deze zaak onderzoeken.
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Waren er geen
podiummissen, dan had
Sagan in de ballen van

bondsvoorzitter TomVan
Dammemoeten knijpen,
waarmee die zijn nut ook
een keertje was bewezen

Wielerunie wil Astana uitWorldTour rijden
Astana dreigt dan toch uit
de WorldTour te worden
gezet. De Kazachse wieler-
ploeg heeft een audit van
de universiteit van
Lausanne niet doorstaan.
De internationale wieler-
unie UCI vindt er genoeg
redenen in om de licentie in
te trekken. Vijf dopingge-
vallen tussen 10 september

en 26 november 2014
waren er te veel aan. Toen
La Gazzetta dello Sport ook
nog meldde dat de omstre-
den Italiaanse arts Michele
Ferrari bij een stage van de
ploeg in Italië was gesigna-
leerd, leek de hemel hele-
maal dicht te trekken. Toch
kreeg Astana zijn licentie,
omdat de UCI het niet wilde

riskeren dat ze door het
sportarbitragetribunaal TAS
zou worden teruggefloten.
Voorwaarde was wel dat
de ploeg van Vinokoerov
moest meewerken aan een
doorlichting. De UCI zou nu
wel de juridische basis heb-
ben om Astana als World-
Tourteam te schrappen. Als
de ploeg haar licentie ver-

liest, zakt ze van de World-
Tour naar de derde, Con-
tinentale divisie en verliest
ze haar automatisch start-
recht in wedstrijden als de
Tour de France. Zelfs al
heeft Astana oud-winnaar
Vincenzo Nibali in de ploeg.
Renners zijn in dat geval
ook vrij om naar een ander
team te vertrekken. 4MG6
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