
⇥ Het ‘droomduo’
Bico-Gevaert was
geen lang leven
beschoren. Gevaert
kon zich niet

vinden in de nieuwe
constructie waarbij Bico nog
meer macht kreeg. © PHOTO NEWS

telt enhij de regelsbepaalt. Bico liet verstaandat
hijmet zijn voetbalverstandmeerervaringheeft
om te weten wat de juiste weg is en dat het aan
despelers is omaldanniet te gehoorzamen.Wie
niet volgt,mag beschikken. Ondermeer Jordan
Remacle is zoal personanongrata.Hijmagnog
trainen,maarkomtnietmeer inaanmerkingom
te spelen.

Onvrede in de groep
In de wandelgangen valt te horen dat Bico zo
streng is met zijn regels dat sommige
spelersbangzijnom’smorgensvoor
9uuropdeclubeenkoffie te drin-
ken. Wie tegenstribbelt, moet
vrezenvoorzijnplek.Eenschrik-
bewind, dus.
In de groep leefde voorts

onvredeoverhoedeclubgecom-
municeerd heeft over de her-
schikking van de staf en het ver-
trek van Gevaert. De spelers
vernamendatdonderdagviade
media, ookal stondGevaert ’s
ochtendsnogophet oefen-
veld. De twee nieuwe
‘trainers’ hebben
zich niet echt
voorgesteld,
maar gaven
meteen trai-
ning zonder
uitleg. Enkele
Antwerp-spelers
zijn zo ongelukkig
dat ze al deopties bekij-
ken om de club te verla-
ten.
Voorzitter Jan Michel

noemde het vertrek van

andeweekhaddeze krant een groot ver-
haalmet als titel ‘HetWitteHuis verliest
een zwart icoon’. De foto’s sprongen in
het oog.Hetwaren er zes, twee daarvan
hadden temakenmet sport. Eén daarvan
is BarackObama ‘duikend in de
Hawaïaanse golven’. Het is verder van

geen tel,maar hij ziet er erg blankuit.Misschien
is hij Photoshop-gewijs uitgelicht,wat heel
plausibel is. De grootste foto is een plaat geno-
men in een limousine bij zijn tweede inaugura-
tie in januari 2013. Ik had voor een andere geko-
zen omgroot af te drukken.Die rechtsonder.
Obamabasketbalt in zijn eentje enhet onder-
schrift daarbij luidt: “Balletje gooien.”
Ba-lle-tje-goo-ien is een beetje denigrerend

voor het perfecte shot vande opdatmoment
48-jarige president vandeVS. Ik heb de foto van
de eenzamebasketballendeBarackObama in
de gymzaal in de legerbasis vanFortMcNair
inmiddels als achtergrond opmijnMacBook.
HetObama-shot is ‘a nice jump shot’. Zijn

voeten komennetjes los vande grond,watwijst
op een goede coördinatie en oké beenspieren.
Zijn lichaam ismooi recht, zijn hoofd is opge-
richt enhij kijkt naar de ring. Zijn release lijkt
ook oké, de boog (arch) in de balbaan ziet er
primauit, alleen de follow through van zijn lin-
kerhand/arm is een beetje ingehouden,wellicht
omdat hij te dicht bij de ring staat. Het is niet
bekend of de bal binnenging. Ooit speelde hij
basketbal inMartha’s Vinyard en shotte daar
2 op 22. “Amechtig, te vergelijkenmet zijn
onmacht omde zwartewerkloosheid te vermin-
deren”, concludeerde de (zwarte)Hinterland
Gazette.
Jawel, hij konbasketballen, deze president

van acht jaar. Datwas almeteen duidelijk na
zijn aantreden endat heeft hij volgehouden.
Na zijn aantredenwerdhet tenniscourt in het
WitteHuis omgebouwd tot een basketbalveld.
Volksvertegenwoordigers van allerlei slag
warendoor ESPNmassaal in de gymgespot in
de hoophun spel dermate te verbeteren dat ze
door de president zoudenwordenuitgenodigd
ommet of tegenhem te spelen. Occasioneel
sloeg hij ook een golfballetjeweg enmeer dan
één –handicap 13 is licht gehandicapt enniets

omover naar huis te schrijven –maar basketbal
was zijn ding. Dinsdag op verkiezingsdag
speelde hij nog eenwedstrijdjemet vrienden.
Basketbal bracht hemMichelle. Zijn schoon-

broer CraigRobinsonwas de coach vanOregon
State enMichelle vroeg haar broer omhaar
nieuw lief te testen in eenpick-upgame. “We
speeldenurenna elkaar.Het echte karakter
komt boven als jemoebent. Barack bleef een
teamspeler”, zei de schoonbroer goedkeurend.
Erwas zelfs anderhalf jaar lang eenblog die zijn
avonturen opde court bijhield,maar de laatste
bijdrage opballer-in-chief.comdateert nu al van
27november 2010, de dag dat hijmoestworden
genaaid en twaalf halen door zijn lip kreeg na
een onopzettelijke elleboogstoot. Sindsdien is
het er stil.
BarackObamawas sport, hijwas demeest

atletische president sinds JFK.Obamawas bas-
ketbal, de zwartste van alle sporten.Hijwas
alvast geen baseball, dewitste van alle sporten.
Ooit gooide hij de eerste pitch van eenwedstrijd

vandeWashingtonNationals. Het leek nergens
op endat is bepaald verheugend.DonaldTrump
is een rijke Joe Sixpack, genuine baseball.
Benieuwdof enhoe die dikkemet zijn rare haar
en zijn kleine handjes de eerste bal zal gooien.
Denederlaag vanClinton beroert inmiddels

dewereldsport. Obamawas pro deOlympische
Spelen.Hij enMichelle zijn in oktober 2009 in
het Bella Center inKopenhagende kandidatuur
vanChicago komen verdedigen.Hetwas een
kanslozemissie enChicago ging er toenuit in de
eerste ronde: de enige verloren verkiezing
waarin hij zelfmee campagnehad gevoerd, tot
afgelopendinsdag.
Obama enClintonwaren ookpro de kandida-

tuur vanLosAngeles voor de spelen van 2024.
Die leek een grote kans op slagen te hebben, tot
hetAmerikaanse klootjesvolk voorTrumpkoos.
Parijs staat nuweer op voorsprong. Dat is voor-
lopig de enigemeevaller bij de humanitaire
rampTrump:Olympische Spelen op eenuurtje
TGVenniet opnegenuur vliegen.
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Gehoorzamen of opkrassen: dat is de niet
mis te verstane boodschap die John Bico,
in oktober als sportiefmanager bij
Antwerp aangesteld, vorigemaandag gaf
aan de spelersgroep. Trainer David
Gevaertwil geenmarionet onder Bico zijn
en stapte donderdag op, terwijl de spelers
bang zijn voor een schrikbewind. De chaos
lijkt compleet opAntwerp.

Zondag speeltAntwerp thuis tegenCercle, inde
hoopde terugrondevoordecruciale tweedeperi-
odetitel in 1B goed te starten. Maar zelden zal
Antwerp een match in zo’n verzuurd klimaat
hebbenvoorbereid, na een turbulenteweekmet
eenwarrige reorganisatie.Woensdagmaaktede
club bekend dat Bico niet langer de trainingen
leidt en wedstrijden coacht, maar als sportief
manager ‘overkoepelend’ zal werken.
T1 David Gevaert kreeg met Sadio Demba en

Jeffrey Rentmeister twee vertrouwelingen van
Bico als asisstent. Een dag later besloot Gevaert
op te stappen. “Ik kanme onmogelijk vinden in
dehuidige constructie”, zei hij,maarwouverder
geen commentaar kwijt.Het iswel duidelijk dat
Gevaert niet langer als een marionet wil optre-
den en zijn integriteit als trainer niet ophet spel
wil zetten. Volgens insiders klikte het ook niet
tussenGevaert en Bico.
Hoe ver de ‘overkoepelende rol’ van Bico bij

Antwerp reikt, bleek begin dezeweek. Bico had
maandagmorgen de spelersgroep opgeroepen
om om 10u15 op de afspraak te verschijnen.
VolgensmeerderebronnendaagdeBicozelf drie
kwartier te laat op, wat de spelers al lastig
maakte.DaarnaverkondigdeBicodathij debaas
is overhet sportieve luik enbeslist overde trans-
fers,wie eennieuwcontract kankrijgenenmoet
vertekken.
Despelerskregen tehorendatdemocratieniet

Gevaertgisteren internekeuken.Deverdeeldheid
doordekomst vanBico relativeerdeMichel: “Als
er een ladder omvalt opAntwerp, staat het al in
dekrant.Webeseffendathet indebuitenwereld
nuhectischoverkomt,maarwezijnopAntwerp
al wat gewoon. Het belangrijkste is nu om ons
sereen te concentreren op de terugronde. Het
hoofddoel van Antwerp blijft die tweede perio-
detitel omnog kans temaken op promotie. Alle
ploegen zullen elke speeldag in de terugronde
als een cupmatch zien.”

Fans komen stilaan in opstand
DekomstvanBicovorigemaand,diebijzijnvorige
club White Star financieel in opspraak kwam,
doet ook vragen rijzen over CEO Patrick
Decuyperenzijnfinanciële slagkracht.Hij stopte
al velemiljoeneneuro’s inAntwerp,maar isniet
bepaald transparantoverdeherkomst vanzijn
geldschieters. Decuyper was gisteren niet
bereikbaar voor commentaar.
Het krediet van de Antwerp-fans voor

Decuyperbrokkelt naalleperikelenverder
af. Een groot deel van de achterban ziet de
toenemende invloedvanBicomet ledeogen
aan.MochtAntwerp tegenCercle verliezen,
dan zou de onrust kunnen ontvlammen.

�BF/RVD◆

SchrikbewindopAntwerp

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Nice shot, B.
column

Persoon verlengt
op anderhalve
minuut haar titel
Lang duurde het niet voor
Delfine Persoon om de
Argentijnse pocketbokser Ruth
Stephanie Aquino met de rug
op de grond te krijgen. Want
een spetterend kamp werd het
allesbehalve, daar in Zwevezele.
Aquino begon als een straat-
vechter. Laag, snedig en met
vuil spel. Na amper anderhalve
minuut gaat ze plat op de rug.
De ref buigt zich even over de
Argentijnse en legt het spel stil.
KO, nu al? Helemaal niet, oor-
deelt de jury: “Weigeren van een
gevecht en vrijwillig op de rug
gaan liggen.” Diskwalificatie en
het einde is het gevolg. �BCL◆

Toon Aerts redt
forfaitfestival
in Niel

Het regende gisteren, in Niel.
Geen pijpenstelen, maar for-
faits. Na Wout van Aert, Mathieu
van der Poel, Lars van der Haar
en Michael Vanthourenhout
stuurden ook Laurens Sweeck,
Jens Adams, Klaas Vantornout
en David van der Poel hun kat.
Gelukkig was er Toon Aerts (23)
om de show te verzorgen. Eén
snedige passage door het zand
en weg was hij, de Europese
kampioen. Alleen een sterk
remonterende Kevin Pauwels
en een paar schoonheidsfout-
jes maakten het nog span-
nend. Corné van Kessel vervol-
ledigde het podium. �JDK◆

‘Het hoofddoel
blijft die tweede
periodetitel om

nog kans temaken
op promotie’

JAN MICHEL
VOORZITTER ANTWERP

Barack Obama
was sport, demeest
atletische president
sinds footballspeler
JFK. Obamawas

basketbal, de zwartste
van alle sporten.
Trump is een rijke

Joe Sixpack,
genuine baseball

⇥Obama
tijdens zijn
favoriete
bezigheid:
basketbal.
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Na uitbreiding van macht John Bico stapt trainer David Gevaert zelf op


