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Ethisch dilemma
wee verschillende sportenhebben op twee verschil-
lendewijzen dezeweek de grenzen vande ethiek
afgetast. In hetwielrennenwerdenweovervallen
door een onvervalst ethisch dilemma. Lotto-Jumbo,
eenNederlandse ploeg, verklaarde zomaar vanuit
het niets dat ze TomDumoulin vanGiant-Alpecin,
technisch gezien eenDuitse ploegmet een

Nederlandsmanagement, zoudenhelpen omzijn leiders-
trui in deVuelta te behouden.Als hij die tenminste zou
veroveren,want datwas nogniet eens zeker – sinds
woensdagwel. Vandaag is de laatste dag omhemaan
te vallen.
Meteen regendehet reacties: kanniet,magniet,

competitievervalsing. Dat klopt, hetmagniet. Als de ene
Australiër de andereAustraliër uit een andere ploeg geen
wielmag geven endaarvoorwordt gestraft, danmagde ene
ploeg ookniet de kopman vande andere ploeg eenhandje
helpen omhemopde eerste plaats te houden.Maar dit is
koers, de sport vanhet prisoner’s dilemma, altijdweer.
DieNederlanders toch. Altijd zo calvinistisch to the

point, op het naïeve af: “Wij steunenTomDumoulin.”
Belgen zijn daar toch…euh…anders in. Bij ons zouden ze
zeggen: “We rijdenniet tegen.”Of ze dan vóór zouden
rijden, valt nog te bezien.
Wielrennen ismet afstanddemeest katholieke en dus

demeest hypocriete van alle sporten.Wellicht daarom
is het ook ons favoriete regionaal tijdverdrijf.
In het voetbal raakte danweer bekenddat een speler

van Standard vorig jaar een trainer zouhebbenbetaald
omopgesteld teworden. In elke andere clubweet je dan
overwie het gaat,maar Standardheeftmeer trainers dan
spelers gehadde laatste jaren endanwordt het lastig.
Iemandmeende teweten dat
de speler JonathanLegear
betrof.WaaropLegear klacht
indiende.
De grens vande ethiek is

in de eerste plaats opgezocht
door de nieuwe voorzitter-
eigenaar BrunoVenanzi.
Waaromdie zo’n bericht
plompweg in een tv-
programmadropte, is een
groot raadsel. Omaan te tonen
dat het vóór zijn komst een
janboelwas?Om iemand
terug te pakken?Of omzich
interessant temaken?Dat
laatste zou impliceren dat hij
het ookmaar vanhoren zeg-
genheeft en dat dit verhaal
misschienniet eens klopt.
Maar goed, stel dat hetwaar is:
maghet?Vanmijwel,maar
vande bondsprocureur niet.
Hij zou dat onderzoeken. Ik
dachtmeteen: bemoei jemet
je eigen zaken, tafelspringer.
Tot de bravemanuitlegde dat de spelermisschien de
trainer had betaald omopgesteld teworden,waardoor
de speler dewedstrijdmisschienhad kunnen vervalsen.
Het grotematchfixingspook zowaar! Ook bondsprocureurs
maken zich blijkbaar graag interessant.
Het zouniet de eerste keer zijn dat een speler en een trai-

ner het op een akkoordje gooien omopgesteld teworden,
maar een directe overdracht van fondsen zal zeldzaamzijn.
Clubmanagers verplichtenhun trainers somsomeen

speler te laten spelen. Vandaag zijn ooknog steeds trainers
aande slag die in de pocket zitten van eenmakelaar en die
de voorkeur geven aanwelbepaalde spelers vandiemake-
laar, in de eerste plaats omdat ze zelf beterworden van
een transfer uit diens stal.
Trainers hebben soms andere ondoorgrondelijke

wegen ombepaalde spelers op te stellen, of spelers andere
argumenten omopgesteld teworden. Chantage kan ook,
merkte ik in het begin vanmijn journalistiek bestaan.
Ooit was er een trainer die aanpaptemet de vriendin

van een speler en die speler wist dat. Het kon hemniet
schelenwant hij had nog een vriendin, die later zijn
vrouw zouworden.Maar dat wist die trainer niet en toen
de speler dreigde op de bank te verzeilen, chanteerde hij
zijn trainer. Dat ging zo – ik citeer: “Jij p..pt (neukt zouden
ze tegenwoordig zeggen)metmijn lief? Oké.Maar ik speel
of ik vertel het aan de gazetten.” (Toenwaren er nog veel
kranten). De speler speelde tot hij zijn lief had gedumpt en
toen vloog hij weer op de bank. Tegen die tijd kendenwij
het hele verhaal. En dat wist de trainer. Enwij wisten dat
hij het wist. Hij vond dat vervelend.Wij niet. Dit vak is
soms plezant.
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Bij Standard zou
een speler vorig
jaar een trainer
hebben betaald
om opgesteld
te worden.Wie?
Standard heeft
meer trainers
dan spelers

gehad de laatste
jaren en dan

wordt het lastig
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Het sprookje voor Dafne
Schippers (23) blijft duren.
Op de 200meter vloerde
de Nederlandse vlotjes haar
concurrenteAllyson Felix.
‘Dit was de perfecte
afsluiter’ zei Schippers.

Door de afwezigheid vanUsain
Bolt was ze toch dé ster van de
Memorial,DafneSchippers.De
nieuwesensatieopde200meter
werdmetdenodigeegardsont-
vangen door de Brusselse atle-
tiekliefhebbers.Zohoorthetook
voor een wereldkampioene. In
eentoepasselijkoranjeT-shirtje
werdzevoorgesteldaaneenvol-
gepakt Koning Boudewijn-sta-
dion. Met een ontwapenende
glimlachpaktedekoninginvan
PekingBrusselmoeiteloos in.

Van het aangekondigde duel
met Allyson Felix, wereldkam-
pioene op de 400 meter, en
Elaine Thompson kwam niet
veel in huis. Felix liep de beste
bocht, Thompson volgde en
Schippers lag pas derde. Maar
net als in Peking zette de
Nederlandse in de laatste
50meterdepuntjesopde i.Nog
voor ze over de meet was, kon
het vingertje al in de lucht.
“Felixwas de laatste opmijn

lijstje,nuheb ikzeallemaalver-
slagen”,knipoogdeSchippersna
haar race. “Ik zagdat ze aanhet
terugvallen was en ik had echt
nogwat energie over, dat is een
fijngevoel.De tijdopzich isniet
belangrijk, het onderlinge duel
telt.Hetpubliekwasookgewel-
dig. Die ontvangst:wauw.”

Detroostprijs–nou, toch36.000
euro–wasvoorFelix. Zijpaktde
eindzege indeDiamondLeague
opde 200meter.

Geen toptijd voor Gatlin
Bij de mannen snelde Justin
Gatlin naar de zege op de 100
meter, weliswaar in eenmatige
tijd van 9.98. Uit de finishfoto
bleek dat de Amerikaan een
fractieeerderoverdestreepwas
gekomendanFemiOgunode.
Voordestrafsteprestatievan

de avond tekende Habiba
Ghribi.DeTunesischeknaldeop
de 3.000 meter steeple naar de
vierde snelste tijd ooit: 9:05.36.
Kevin Borlée kon het thuis-

publiek geen zege bezorgen op
de400meter.RennyQuow was
net iets sneller. ✓KDZ/BELGA⌧

Schippers wint prestigeslag op Heizel

NMet overtuiging pakt Dafne
Schippers de 200 meter. © EPA

Dumoulin kan zege Vuelta
ruiken na tijdwinst op Aru
Tom Dumoulin zette weer een
stapdichternaardeeindzege in
deRondevanSpanje.Ruimzes-
tienminuten nadat ritwinnaar
AlexisGougeardoverde streep
wasgereden,maaktedeNeder-
lander er nog een secondespel
vanmet Fabio Aru, zijn naaste
belager.
Dumoulingingversnellenop

de kasseien naar Ávila, waar
Frank Vandenbroucke in 1999
een memorabele etappe won.
Daarmee verdubbelt hij zijn
voorsprong in het klassement
naar zes seconden. “Iedere
seconde iswinst”, zei deNeder-
lander.“Deaanvalwasgepland.”

Fabio Aru kon er niet om
lachen. Volgens omstanders
stapte hij woedend in een auto
vanzijnAstana-ploeg.Vandaag
heeft Aru een laatste kans om
toch nog de Ronde van Spanje
tewinnen. Ineen lastigeetappe
van 176 kilometer gaat het over
vier cols van eerste categorie.
“Het wordt een spannende

dag”, zegtDumoulin. “Wemoe-
ten een goed plan smeden. Ik
verwacht alles of niets van alle
ploegen. Het wordt chaos.
Natuurlijkhebikstress.Hetzijn
zware dagen, iedereen valt me
aan. Maar ik kan het nog
hebben.” ✓MG⌧

Veni, vidi, Vinci: Italiaanse mept
SerenaWilliams uit US Open
Geschiedenis schrijven. Dat
moestSerenaWilliamsdoenop
deze US Open. Haar zevende
titelopFlushingMeadowswin-
nen, haar 22ste grandslamzege
–eenevenaringvanSteffiGrafs
record–endeeerstegrandslam
sinds 1988.
Erwerdhistoriegeschreven,

maar niet door de te nerveuze
Williams. Roberta Vinci rook
haar kans,met aanvallend ten-
niseneenkoelhoofd inhetslot.
Ze won met 2-6 6-4 6-4. “Dit is
eendroom”,zeiVinci. “Hetspijt
mevoorAmerika, voorSerena,
voor de grand slam,maar van-
daagwasmijn dag. Sorry.”

Deze ondergang vanWilliams
was een dreun die hard aan-
kwam. “Ik wil er niet over
pratenhoeontgoochelenddit is
voormij”, zei de bijna 34-jarige
Williams in een korte pers-
conferentie, “Zij speeldebuiten-
aards.”Erzullen fansbij zijndie
even teleurgesteld zijn als
Williams; tickets gingen van
hand tot hand voor 4.500 euro.
Met Roberta Vinci tegen

FlaviaPennetta, die verrassend
makkelijk Simona Halep
vloerde (6-1, 6-3),wint vandaag
al zeker een Italiaanse ouder-
domsdeken haar eerste grand-
slamtitel. ✓FDW⌧


