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isterenochtendvroegRadio 1watmijwas opgevallende
voorbijeweek. Ik zei: “Deprestaties vanGregVanAvermaet
enThomasVanderPlaetsen.” Ik benadrukte: “In de eerste
plaats deprestaties die vangrote klasse getuigen,maar
tegelijk het gebrek aannuance indeberichtgeving. Een
klein landdatweinig resultatenhaalt in de sport heeft al
snel deneigingomelk succes voor te stellen als eenwereld-

prestatie.”Welwel! Twitter – endanvooral debandbreedte voor
randdebielen –daverdeop zijn grondvesten. Ikwas een zure,
zwartkijkende,wereldvreemdemisantroop enhetwas eengrote
stommiteit vanDeMorgendat zemijwerk gaven.
Als je de kranten vangisteren (VanderPlaetsen) en eergisteren

(VanAvermaet) eropnaslaat, danmoet het haastwel of beide
herenhebben eenwereldprestatie neergezet.Welnu, stamij toe
daar enkele relativerendenuances bij te plaatsen. ‘Jamaar,maar
ja’ als hetware.
De solo vanGregVanAvermaetwas zondermeer knap,maar

die solowerd gedulddoorhet peloton, dat incalculeerdedatGreg
VanAvermaet vandaag zijn gele trui kwijt is en als het niet van-
daag is, danwelmorgen.OokVanAvermaetweet dat als geen
ander. Bovendien goedgezien vanSky,want zomoest BMCook
aandebak inde eerste Pyreneeën-ritten.Afgeziendaarvanwaren
dekilometers die hij zonderDeGendt oppadwas enhet peloton
afhield zondermeer indrukwekkend.Wathij gisteren verzon, door
als gele truimee indeontsnapping te gaan,wasdanweer geniaal.
Jamaar, als zijnnaamNairoQuintanawas geweest,washijwel
geendecimeterweggeraakt.Die ‘jamaars’mis ik temiddenvande
hoeraverhalen.
Ookommoevan teworden, is

dat overdrevengedoe als iemand
een etappewint.DeTour is – laatste
keer datwe checkten – een etappe-
koerswaarinhet debedoeling is om
als eerste inhet algemeenklasse-
ment inParijs aan te komen.Dan
krijg je de laatste gele trui omge-
gordopdeChamps-Elysées endie
laatste gele trui telt. Niet geel onder-
weg, niet groen, niet debollen, niet
wit, en al helemaal niet die vande
(super)strijdlust die eigenlijk een
oorkonde vandomheid is: kilome-
ters opkop rijden zonder resultaat.
Etappewinst?Ook leuk,maar ja,
ookniet de core vandezewedstrijd.
Endan tienkamperThomasVan

derPlaetsen.Wiehetmóétweten,
wéét het: haddenhij of zijn entou-
rage indeherfst van2014de tele-
foonopgenomenengecommuni-
ceerd, danwas zijn positieve plas op
gonadotropinemisschiennooit in de krant gekomen. Een journa-
list die nieuwsheeft, hoort dat nieuws te brengen enook te duiden.
Die journalistwas ik endeduidingwas er.
Erwordt dezer dagenweer getoeterddatVanderPlaetsen inde

media is geslachtofferd als dopingzondaar endat is eenpertinente
leugen: deze enandere krantenhebbenmeteende link gelegdmet
teelbalkanker.De godfather vandeBelgische atletiek stuurde zelfs
een sms’je om tebedankenvoordie duiding ennuancering.
ToenVanderPlaetsen en friends eendag later de trip van

DeinzenaarAntwerpenondernamenomdaar voor een sponsor-
bordhet hele verhaal te doenoverhoe schandalig zewarenbehan-
deld, brakmijn klomp.Niemanddie de essentie nog ziet. WasVan
derPlaetsenniet opdoping gecontroleerd en ‘betrapt’, hij had zijn
ziekte pas veel later ontdekt,met alle gevolgendieweniet kennen.
Soms ligt de ‘jamaar’ voorhet grijpen, in de vormvan resulta-

tenbijvoorbeeld. Ik zochtmij in de kranten vangisteren te pletter
naar deuitslag vande tienkampopdeEuropese kampioen-
schappen inAmsterdam.Uiteindelijk boodde site soelaas: 8.218
puntenomeerste teworden, dat leekmij nuniet bepaald een
wereldprestatie. Deomstandigheden – terugkeren van eenvroeg
ontdekte teelbalkanker en chemo–wettigen enige euforie, zelfs
bewondering. Jamaar, ooit heeft er één tweeënhalf jaar na een in
debuik enhersenenuitgezaaide teelbalkanker –na chemoén
operaties – deTourdeFrance gewonnen. (Neen, niet over doping
beginnenalstublieft,want die hadden ze toenallemaal.)
Ennu scoren inRio, schreef eenkrant. Jamaar,
dat scorenwordt lastig.
8.219 is de vijfde
Belgischeprestatie ooit, de der-
tigste van2015. En inde laatste
dertig
jaar
haal je
er geenmedaillemeeopde
Olympische Spelen, geenop
wereldkampioenschappen,
wel tweekeerEuropees
brons, in olympische jaren als
de toppers verstek geven. En
nu ineens goud.

Er wordt weer
getoeterd
dat Van der
Plaetsen

in demedia is
geslachtoerd

als
dopingzondaar

en dat is
een pertinente

leugen

Hans Vandeweghe volgt
het EK voetbal, de Tour en

de Olympische Spelen in Rio

Jamaar,
maar ja

G

Topscorer
A.Griezmann(Fra)

C. Ronaldo (Por)
O.Giroud (Fra)
D. Payet (Fra)
G. Bale (Wal)
Nani (Por)
A.Morata (Spa)

3

6 E Analist Marc Degryse
kijkt uit naar de EK-finale.
Zijn pronostiek: Frankrijk
wint.

‘Wat Ronaldo bij Portugal is,
is Griezmann bij Frankrijk:
de kers op de taart’

zogezegd

E Thomas
Van der
Plaetsen
op het EK
tienkamp.

de triomf?
tegen Portugal in Parijs
moethetnietworden.BestmogelijkdatookPogba
dat inziet. En gadanmaar eens eenEKspelen.
AlsPaulPogbadezezondagevenwelallebesog-

nesvanzichafkanschudden,enGriezmanntrekt
zijnvormcurvedoor,enrevelatiePayetdartelt,dan
heeftPortugalstrakstemakenmeteenongenaak-
baar Frankrijk.

Mount Everest
AhPortugal, lieflijkPortugal. Bacalhau (kabeljauw)
etenopde strandenvanCascais, struinendoorde
straatjes van Lissabon, Porto, intrigerend Porto…
Arm en toch zó rijk. Portugal, land van Cristiano
Ronaldo.
Zijn landgenoten zullen in het Stade de France

ergensdiepverborgenzittentussendevibrerende
thuisaanhang.Maar isdatniet tekenend?Hoeveel
Portugezenhebbenzichindeloopvandegeschie-
denis kunnen onttrekken aanhet underdogbeeld
vandenatie?Cristiano is er eentje van.
Trek door Madeira en je zult ze heel moeilijk

vinden,demannetjesputtersinVersace-pak,Gucci-
broeksriem, Armani-zonnebril, één glimmende
voet nonchalant uit hun Lamborghini gezet – en
danwillenwenogniet fantaserenoverwataande
passagierszijdeuitstapt.
Mogenwenogéénkeerverwijzennaardeauto-

biografische film Ronaldo? Het laatste beeld, net
voorde eindgeneriek, toont deonthulling vanhet
standbeeld van Ronaldo in zijn thuishaven op
Madeira. Cristiano, in das en kostuum, trekt aan
het touwtje.Honderdenmensen juichen, herders
veelal – opde achtergrond een junglevegetatie.
En toch speelt Cristiano Ronaldo zondag ook

vooraldiemensen.VoorzijnPortugal.Hoegroot,
arrogant, en egocentrischCR7na31 jaar ookmag
geworden zijn, hij is nog altijd een vanhen.Messi
‘verlaat’Argentinië,hij ‘deserteert’. Ronaldodaar-
entegen zou stervenvoordeSeleção. ‘Estes portu-
gueses, todos os portugueses, estão na final’, titelde
de digitale editie van de krant O Jogo. ‘Deze
Portugesevoetballers, samenmetallePortugezen,
staan indefinale.’

Laat Portugal de 10de juli 2016 Europees kam-
pioenwordenenhet zoudebekroningbetekenen
van de carrière van Cristiano Ronaldo. Dan heeft
hijdeMountEverestvanhetclub-enhet interland-
voetbalbeklommen.Staatuhemtoedathijzichzelf
dan eens stevig opdeborst slaat?
En er is een voorteken: de ref is dezelfde als in

de jongste Champions League-finale, waarin
Ronaldo de beslissende penalty scoorde. Mark
Clattenburg, Cristiano’s talisman?
Portugal zal zondag trachten te doenwaar het

al een heel EK goed in is: Frankrijk het voetballen
beletten, de ruimtes klein houden, het spektakel

vermoorden,detelevisiekijker inslaaphuilen,Jan
MulderdegordijnenvanPanenka in jagenenreke-
nen op één flits van het nummer 7.Waar een wil
is, is eenweg –die vanCristianoRonaldo.
Het isgeenspectaculairEKgeweest.Verrevan.

Het is het toernooi geweest van één enorme ont-
goocheling: de Rode Duivels. Zij spelen de finale
alleenopPlayStation.
Parijs had een Belgische enclave moeten zijn,

ditweekend.DeEiffeltorenintricolore. ‘AllezParis,
chante avec nous’ had pas mogen uitsterven op
maandagochtend, aandeontbijttafel in tientallen
Parijsehotels,bijeenjusd’orangeeneencroissant.
Frankrijk of Portugal. Les Bleus of Koning

Cristiano? �SK⌅

Portugal zal doen waar het al
een heel EK goed in is:
Frankrijk het voetballen
beletten, de ruimtes klein
houden en rekenen op
één &its van Ronaldo

E Cristiano Ronaldo (l.)
dirigeerde Portugal
naar de finale. Goud
zou de ultieme
bekroning van zijn
carrière zijn. Les
Bleus rekenen op
Antoine Griezmann,
de topschutter van
dit EK. © REUTERS /

PHOTO NEWS

Frankrijk begint als favoriet
aan de finale in het Stade de
France, maar de Portugezen
bleken dit EK een stug team
met één tovenaar voorin:
Ronaldo. “Heel Portugal
gelooft erin”, beweert hij.
La France is gewaarschuwd.


