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eGenseZesdoagsewaaktnie veur
de terrorieste.
Datwaseenmoedig statement van

deburgemeester envandeGhent Six,
maarnaast dekwestie envooral een
beetje aanmatigend.Misschien toch

evenbij de IS’ersdieniet in stukkenzijn
geschotenpeilennaarhunkennis vangrote
sportevenementen.WeddendatdeGentse
Zesdaagse inhetKuipkedaarniet bij zal
zijn?
Bovendien, als ze er alhet bestaanvan

kenden, zullende jihadi’s zichopvoorhand
demoeitewelhebbengetroost. Zelfs zonder
bomgordels is er aandeHeuvelpoort geen
doorkomenaan, laat staanmét. Engesteld
inhetmeest extremescenariodat zeophet
middenplein zoudengeraken, danzijn ze
zoals iedereendaarbinnendekortste keren
dronken.
Terroristischedreiging tegende

Zesdaagse?Verhoogdeveiligheidsmaat-
regelen?Dan looptMuideB tegenHeusden
Bvanavond invierdeprovincialeBook
gevaar.Met eenbeetje overdrijvingkun je
het sportieveniveauvergelijken,metdat
verschil dat dewielrenners inhetKuipke
echtwel een stukje kunnenfietsen. Zedoen
het alleenopdeverkeerdeplek,maardat is
niethunschuld. Correctie: het ismisschien
niet deverkeerdeplek,maar erwordt een
foute ladingaangegeven.
Jemoet verdomd goed en hard kunnen

fietsen om in de Zesdaagse rond te rijden,
maar verwar dit nietmet topsport.
Topsport vereist een internationale
benchmark, zonder al te veel afspraken.
Dit zijn de sportieve Gentse Feesten in de
winter,met een oud publiek dat denkt dat
het naar sport kijkt en een jong publiek

dat niet goedweet waar
het naar kijkt, maar zich
rot amuseert.
Vandeweekeen jam-

merklacht gelezenvan
deongeëvenaardeex-
collegaRoger ‘Tsjeete’
DeMaertelaere, die in
deGhent Sixde rechter-
hand is vanPatrick
Sercu.Gent is samenmet
Berlijn,Kopenhagen,
BremenenRotterdamde
laatste zesdaagse. Eendinosaurusdie
uitsterft, steltRoger. Eenonderschatting.
Dinosaurussenhebbenmetdemoderne
DNA-techniekeneenbeterekansopeen
doorstart dandezesdaagsen.
Zijn analyse is er eenvan falendmanage-

ment envaneengebrekaanwielerbaancul-
tuur endaargaathij eenbeetjedemist in.
Zoals gymnastiek zichverhoudt tot circus,
zoverhoudtbaanwielrennenzich tot de
Zesdaagse. EnwashetnunogCirquedu
Soleil geweest ofhetChineesStaatscircus,
danzag jenogwat,maarhet is vaak ineen
ZesdaagsenietmeerdanhetWienerCircus
uitGentbruggeendatheeft het ookniet
onderdemarkt.
Slechtmanagement?Welnee.Het sport-

landschap is veranderd.DeGentse
Zesdaagseoverleeft omdathet eenhospita-
litycircus zonderweerga is, primageorgani-
seerd, eenkaskoezonderweerga.DeGentse
Zesdaagse voegt echterniks toeaande sport
wielrennen,niet opdeweg,niet inhet veld
(dat zouernogaanmankeren) enalhele-
maalniet opdebaan.
Als je eenbeetjedooranalyseert, zijnwij

tocheenvreemdwielerland.Wij scoren

hoog indedisciplines
waarniemandnogaan
wilmeedoen:het veld-
rijdenendezesdaagse,
tweeexponentenvan
hetwielrennenals
navelrijden. Zehebben
beidebestaansrecht in
demargevandie sport,
maarhetwordt een
probleemals je alleen
noguitblinkt indebij-
zaken.

Endanmaarklagendatweniksklaarkrij-
genalshet er echt omgaat, opgrote compe-
tities en toernooien tegenandere landen.
Het schuldig verzuimvandewielerbonden
is indezeverpletterend: enerzijdsdehand
ophoudenvoor steedsduurdereorganisa-
tievergunningenenalmaarmeeroverheids-
geld enanderzijds een foute cultuur in stand
houdenenvervolgensklagendatde renners
dewielerbaan links laten liggen.De renners
diewel opdebaanrijden, klagendanweer
datdeomkaderingvandebondniet deugt.
Leukeboel daar.
JasperDeBuyst heeft het laatste jaar

éénwedstrijd gewonnen: de Zesdaagse van
Gent. Vandeweekhadhij het erover dat
die eigenlijk niet in zijn programmapast.
Dat zouwel eens kunnen kloppen,want
het deelnemersveld is dit jaar nogal
Belgisch omdat de internationale toppers
op dewielerbaanhunwinter in functie van
Rio plannen. Een circusbezoek inGent,
hoe leuk ook, past daar niet in. Zomocht
Elia Viviani niet komen van Sky. Viviani is
de tegenstander vanDeBuyst, als die ten-
minste volgende zomer de omnium inRio
haalt. Benieuwd.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw
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Barça blij: Messi
fit voor Clásico
Goed nieuws voor Barcelona:
Lionel Messi is hersteld van zijn
knieblessure en kan meedoen
tegen Real Madrid. “Fysiek is hij
nog geen 100 procent, maar
indien nodig kan hij spelen”,
zegt trainer Luis Enrique. De
Argentijn zit in de wedstrijd-
selectie, maar pas een uur voor
de aftrap zal Enrique beslissen
of hij Messi in de basis zet. “Zijn
terugkeer zorgt in elk geval
voor een positieve sfeer.” Ook
Ivan Rakitic, die sukkelde met
een kuitblessure, is inzetbaar.
Bij Real kan Karim Benzema
zijn rentree vieren. 2PJC6

‘Koers zuiverder
dan atletiek’
De Beweging voor een Geloof-
waardig Wielrennen (MPCC)
heeft een oplijsting gemaakt
van alle dopinggevallen van
profatleten in diverse sporten
tussen 1 januari en 17 novem-
ber 2015. Atletiek komt er met
49 inbreuken het slechtst uit,
voor gewichthe?en (34), base-
ball (29) en voetbal (18). Het
wielrennen (17) volgt pas op
plaats vijf. Rusland voert met
30 betrapte sporters de lan-
denranking aan, voor de VS en
Groot-Brittannië (allebei 18).
Opvallend: van ons land geen
spoor. 2JDK6

Hij ging eenhalfjaarmet
vakantie, zei Sergio Jadue,
voordat hijmet zijn gezin
ophet vliegtuig stapte.Maar
Chileensemediaweten
beter: de voorzitter van
de voetbalbondwordt in
NewYork informant van de
Amerikaanse autoriteiten.

SergioJadueisdetweedebonds-
voorzitter in Zuid-Amerika die
in korte tijd zijn functie heeft
moetenneerleggen.LuisBedoya
trad “ompersoonlijke redenen”
terug als preses van de Colom-
biaansevoetbalfederatie,hoewel
autoriteiten in het land bank-
transacties van hem zeggen te
onderzoeken.Netals Jaduewas
hijvicevoorzittervanConmebol,
de Zuid-Amerikaanse bond die
eenhoofdrolspeelt indecorrup-
tiecrisis die de FIFA het laatste
halfjaar hardheeft getroffen.

Zuid-Amerika bracht negen
van de twintig wereldkampioe-
nen voort en organiseerde een
kwart van alle WK’s. Tegelijk
staat het continent dankzij het
corruptieonderzoek van de FBI
bekendalseenoordwaarsteek-
penningen en prijsafspraken
hand in hand gingen met de
organisatie van een toernooi.

Gedagvaard
Vandeveertienofficialsensport-
marketingmensen die in mei
door de Amerikanen als ver-
dachten werden aangemerkt,
zijn er acht Zuid-Amerikaans.
Eenaantalwerd ineenZwitsers
hotel van zijn bed gelicht, kort
voor de herverkiezing van Sepp
BlatteralsvoorzittervandeFIFA.
De 36-jarige Jadue bleef op

vrijevoeten.Hijdrukteinjulinog
de spelers van de Chileense
nationale ploeg tegen de borst,

toen die in de eigen hoofdstad
Santiago voor het eerst de Copa
Américahaddengewonnen.
Mogelijk wist Jadue dat zijn

positie toenalonderdrukstond.
Chili zou, net als andere Zuid-
Amerikaanse landen, hebben
meegedeeld in de smeergeld-
affaire ronddeCopaAmérica.
Het bedrijf Datisa bood

volgensdeAmerikaanse justitie
94miljoen euro aan smeergeld
omdecommerciëlerechtenvan
de Zuid-Amerikaanse voetbal-
kampioenschappenvan2015tot

enmet2023teverkrijgen.Zeven
van de tien bondsvoorzitters in
Zuid-Amerika zouden in ruil
daarvoor 1,4 miljoen euro
hebbengekregen.Jaduezouzijn
bijdrage volgens het weekblad
Qué Pasa hebben geparkeerd
op een offshorerekening op de
Maagdeneilanden.
Jadue zou hebben ingezien

daternietsandersopzatdande
lange arm van de Amerikaanse
justitie vast te grijpen. Vorige
weekvrijdagwerdJaduegedag-
vaard in eigen land. Kort daar-
voorhadhijbekendgemaaktdat
hijzijntakenalsbondsvoorzitter
“ommedische redenen” dertig
dagen zouneerleggen.
De reis die Jadue onlangs

naar São Paulo heeft gemaakt,
bleek een ontmoeting met de
Amerikaanseautoriteiten.Nuis
de Chileen de nieuwste infor-
mant vandeFBI. 2VK6

Chileense bobo
wordt informant
van Amerikanen

Chili zou hebben
meegedeeld

in de smeergeld-
a⇡aire rond

de Copa América

De zesdaagse
een uitstervende
dinosaurus?

Dinosaurussen
hebbenmet
demoderne

DNA-technieken
een betere kans
op een doorstart
dan de zesdaagsen

H Als voorzitter
van de Chileense
voetbalbond zou

Sergio Jadue
1,4 miljoen euro
aan smeergeld

hebben ontvangen.
© AP


