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Dikke kont
ohn Bico heeft Stallone
Limbombe een oor-
veeg gegeven. John
Bico is manager-
 trainer-redder-in-nood
van Antwerp FC en
Stallone Limbombe,

broer van Club-aanvaller
Anthony en genoemd naar
Sylvester – of wat dacht u? – is
er middenvelder. Het ging om
een discussie over push-ups.
Stallone moest er twintig doen
en riposteerde dat hij er wel
zestig aankon. Doe dan maar
zestig, zei Bico. Daarna is het
tot een handgemeen gekomen
en zou Bico hebben uitgehaald.

Lijfstraffen in de sport is een
problematiek die kadert in een
breder geheel: hoe ver mag een
hiërarchische meerdere in de
sport gaan om zijn atleet (m/v)
tot daadkracht aan te zetten of
discipline bij te brengen? Seks
of alle afgeleiden daarvan zijn
uit den boze. Rule 1 in het hand-
boek voor coaches: never fuck
your athlete. Een enkeling durft
nog wel eens en ofwel trouwen
trainer en atlete, ofwel volgt
een klacht, ofwel – in één enkel
uitzonderlijk geval – gaan ze
ook weer netjes uit elkaar en
winnen samen nog steeds
medailles.

Fysiek geweld is ook niet
meer van deze tijd. Als Bico
echt een oorveeg heeft gegeven,

valt het te bezien hoe de kleine
Limbombe daarop reageert.
Hij is redelijk onmisbaar in het
Antwerp dat weer eens op
koers ligt voor een titel, maar
misschien is Bico dat ook.
Onder Afrikanen, waar een
oudere een jongere altijd aan
de oren mag trekken, zou dat
nog kunnen passeren.

In Nederland zou Bico gega-
randeerd een klacht aan zijn
broek hebben. In Nederland
mag niks meer, hoorde ik van
de week. Zelfs als je een voet-
ballertje aanspreekt op zijn
prestaties, is de kans levens-
groot dat de ouders zich tot het
bestuur wenden en over onge-
oorloofde mentale druk spre-
ken. Ook volwassen voetballers
van niet-Europese origine mag
je niet openlijk confronteren
met hun falen want dat staat
gelijk met openbare castratie.

In die streng hiërarchische
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relatie van my way or the high-
way komt verbaal geweld nog
het vaakst voor. Trainers die
hun atleten wijzen op hun
falen, doen dat vaak op een
manier die pedagogen en
gelijkheidscentra de gordijnen
injaagt. En jawel, daar komt
soms eens schelden bij te pas
en soms loopt het de spuigaten
uit. In Engeland kostte verbaal
geweld en daarmee gepaard
gaand vermeend seksisme dit
jaar de kop van een van de top-
trainers van British Cycling. 

Shane Sutton (foto) had
Jess Varnish, een sprintster,
aangepakt op haar gewicht.
Verlies wat kilo’s (lose some 
timber), had hij gezegd, zo
beweert hij zelf. Volgens haar
had hij ook gezegd dat ze een te

dikke kont had, te oud was en
beter zou stoppen en een baby
kon krijgen. Bodyshaming?
Verbaal geweld? Het is hoe je
het bekijkt, maar de boodschap
was wel duidelijk en Jess was
helemaal van slag. Klein detail:
zij en haar sprintteam waren er
niet in geslaagd zich te kwalifi-
ceren voor de Spelen in Rio, 
het enige wielerevent waar de
Britten geen deelnemers had-
den. Vandaar de woede van de
coach.

Na haar verwijdering uit de
nationale selectie diende ze

haar klacht in. Sutton werd
eerst tijdelijk geschorst, maar
nam daarna zelf ontslag. Na zes
maanden onderzoek is vorige
week in alle wijsheid geoor-
deeld door British Cycling, dat
een panel van drie vrouwen op
de zaak had gezet. Wat dacht u
dat de uitkomst was? Sutton
heeft volgens het panel seksis -
tische en ongepaste taal
gebruikt. Nogal wat atletes –
meestal de medaillewinnaars –
waren opgekomen voor Sutton,
maar het hielp geen zier. 

Schofferen moet niet de
regel worden, maar schieten
we niet een beetje door als we
trainers gaan verbieden vol-
wassen atleten aan te spreken
op hun vet, hun leeftijd of hun
prestaties? Dat overkomt overi-
gens meer mannen dan vrou-
wen, met misschien de enige
discriminatie dat mannen
nooit het advies krijgen om aan
kinderen te beginnen. 

Het kan een beetje vreemd
overkomen voor wie aan de zij-
lijn toekijkt, maar in topsport
gelden niet de omgangsregels
van de gewone maatschappij 
of een andere werkomgeving,
waar dat soort taal terecht wel
wordt bestraft. Topsport is een
extreem darwinistische sub-
cultuur die ongelijkheid ver-
sterkt, zelfs beloont en die
balanceert op een dunne grens
van motiveren en
afbreken. Wie
denkt daar niet in
te passen, moet
wegblijven en
wie dat wereld-
vreemd vindt,
moet de tv
afzetten en deze
pagina’s niet
lezen.

Trainers die hun atleten wijzen op 
hun falen, doen dat vaak op een manier

die pedagogen en gelijkheidscentra 
de gordijnen injaagt. Maar dat is nu

eenmaal eigen aan topsport

Tweede nederlaag pas voor
Charleroi dit seizoen, dat
door een offensief sterk
Kortrijk werd afgemaakt.
Eerst met een subtiel
balletje van Saadi, dan met
een inlegger van Ouali.

Felice Mazzu staat op orde en
discipline. Op een kille avond in
Kortrijk wordt dat een blok van
twee keer vier spelers dat schuift
op het ritme van het spel. Dat
heeft zo zijn gevolgen: geen
enkele bal richting doel van
Charleroi. Karim Belhocine
kiest ook wel voor de organisa-
tie, maar heeft daarbovenop 
een degelijk offensief kwartet.
Dribbelkont Kage, snelle wing
Ouali, technicien Mercier en
altijd weer Saadi op vinkenslag. 

Die laatste moest scoren
want hij wil die gouden trui
terug, al zegt hij het zelf: “Dit is
maar de gele trui na de veer-
tiende rit. Ik wil hem in Parijs.”
Tot nader order mag
Teodorczyk dus nog even 
showen. Het doelpunt van de
Franse Algerijn was anders wel
knap. Een diepe bal van Mercier
in de rug van Martos en Matta,
een aarzeling van Penneteau en
een uitgemeten boogbal over de
doelman.

Mazzu moest nu wel aan zijn
dubbele muur gaan knutselen.
De eerste kans was voor Pollet,
maar Kaminski stond netjes in
de baan van de bal.

Kortrijk beging nu niet de
fout om zich in te graven. Het
legde duidelijke patronen in zijn
spel met Ouali als aanbrenger
en Saadi altijd in de buurt om af
te werken. Twee keer nog
haalde hij uit, maar te onbe-
suisd. Dan deed Ouali het maar
na een heerlijke tegenaanval
van de Franse rechtsachter
Romain Métanire. Hij tipte nog
even naar rechts en trapte dan
succesvol in de verste hoek. 

David Pollet scoorde nog wel
een tegendoelpunt, overhoeks
met links, maar toen zat de tijd
er al helemaal op. Kortrijk rukt
op naar de top zes. (ESK)

Kortrijk op koers
voor play-off I

Djokovic verliest,
Murray ruikt
eerste plaats

Novak Djokovic is uitgescha-
keld in de kwartfinales van het 
toernooi van Parijs-Bercy. De
Servische nummer één van de
wereld verloor met 6-4 en 7-6
van Marin Cilic. De Kroaat was
eerder deze week nog te sterk
voor David Goffin. Djokovic
won het toernooi van Parijs-
Bercy in 2009, 2013, 2014 en
2015. De uitschakeling van
Djokovic brengt Andy Murray’s
droom om ’s werelds nummer
één te worden dichterbij. Als de
Schot in Parijs de finale bereikt,
is de eerste plaats een feit.
Gisteren versloeg Murray alvast
Tomas Berdych. (BELGA)

Valverde wil
kans wagen 
in Ronde

Alejandro Valverde is op een
missie. De 36-jarige Spanjaard
heeft onlangs zijn laatste prof-
contract getekend bij Movistar
tot 2019 en wil zijn laatste jaren
gebruiken om een aantal hiaten
in zijn loopbaan op te vullen. Zo
hoopt hij volgend jaar een klas-
sieker te winnen die nog niet op
zijn palmares staat: de Amstel
Gold Race of de Ronde van
Lombardije. Valverde laat nu
ook weten dat hij de Ronde 
van Vlaanderen wil rijden. “Een
mythische wedstrijd. Ik wil niet
stoppen zonder er te rijden.
Volgend jaar, of het jaar erna,
doe ik mee.” (BA)

KV Kortrijk 2

Charleroi 1

‘Dit is de gele trui
na de veertiende

rit. Ik wil hem 
in Parijs’
IDRISS SAADI

TOPSCHUTTER IN BELGIË


