
► De eerste voetbal migrant,
Léon Mokuna, tekende
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Alberto Contador blijft in geheugen gegrift
Onvervalste heroïek is ook weer toegestaan.

Peter Sagan en Tom Dumoulin, opgekomen
rond Armstrongs coming-out, kunnen vrijwel
ongestoord gloriëren. Alleen Froome moet zich
nog weleens verantwoorden wanneer zijn Tour-
prestaties langs de meetlat van het mogelijke
worden gelegd. Maar dat heeft vooral met het
besmette blazoen van zijn Sky-ploeg te maken.
Hijzelf geniet het voordeel van de twijfel.

In dat opzicht is Contador het vleesgeworden
nadeel van de twijfel. Dat is hij trouwens altijd
geweest. Elf jaar geleden, het jaar van zijn door-
braak, weigerde de Tour de France hem als
deelnemer. Onder de codenaam Operación
Puerto had de Spaanse politie een netwerk van
doping blootgelegd, waarin zijn ploegleider
Manolo Saiz een sleutelrol had. Spin in het web
was de gynaecoloog Eufemiano Fuentes. Op een
lijst van zijn afnemers prijkte de afkorting AC.

Hoe de vork in de steel zat, is nooit helemaal
duidelijk geworden. En die schimmigheid kleeft
aan Contador. Het mespuntje clenbuterol is
altijd een mespuntje gebleven. Clenbuterol
wordt gebruikt om inname van doping te mas-
keren, maar tot op vandaag zijn de aard en ernst
van die stimulantia nooit vastgesteld.

Aanhoudend offensief
Contador ontkende totdat ontkennen geen zin
meer had. Doorstond gelaten zijn schorsing, liet
zich zonder protest zijn grootste overwinningen
afnemen en pakte de draad weer op toen dat op
6 augustus 2012 weer was toegestaan. Nooit
openheid van zaken gegeven, nooit schoon
schip gemaakt. Contador liet slechts zijn benen
spreken. En hoe.

Zes wielrenners zijn er tot nu toe in geslaagd
de drie grote ronden op hun naam te schrijven.
Met Bernard Hinault is Alberto Contador de
enige die elke ronde meer dan één keer won.
Hinault was tien keer de beste. Contador komt
op zijn erelijst tot een totaal van zeven: twee-
maal Tour de France (2007 en 2009), tweemaal
Giro (2008 en 2015), driemaal Vuelta (2008, 2012
en 2014). De Tour-zege van 2010 en de Giro-
winst van 2011 zijn hem afgenomen.

Drie jaar geleden won hij voor het laatst de
Vuelta, net zo miraculeus als twee jaar eerder.
Ook dit keer was de voorbereiding minimaal
geweest. In de Tour had Contador zijn scheen-
been gebroken en zijn deelname was tot op het
laatst onzeker. Er volgde een doldriest duel met
Froome dat Contador in zijn voordeel besliste.
Opnieuw werden wenkbrauwen gefronst en
voorbehouden gemaakt. Was dit niet een onge-
looflijke prestatie in de letterlijke betekenis van
het woord?

Nu, op de drempel van zijn afscheid, moet de
slotsom zijn dat Alberto Contador niet anders
kan. De tweede helft van zijn loopbaan is een
aanhoudend offensief geweest. Hij viel aan
waar mogelijk, eigenlijk ook waar onmogelijk,
en deed dat met een hartstocht die achterdocht
deed smelten.

Jesús Hernández bijvoorbeeld, die al samen
met Contador reed voordat ze profs waren,
spreekt vol liefde over zijn vriend: “Hij is niet
alleen een geweldige coureur, hij weet mensen
in heel Spanje te inspireren om te gaan fietsen.
Wat zeg ik, over de hele wereld.”

De achterdocht wordt ook deels weggeno-
men nu de leeftijd hem merkbaar parten speelt.
Dat maakt zijn prestaties alweer een stuk
geloofwaardiger. Hij blijft het in elk geval probe-
ren. Dat is misschien wel het allermooiste.

Dank daarvoor, Contador. (VK)

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

warten, bruinen, gelen,
Oost-Europeanen en andere
vreemden, die tjoektjoeks
van over welke grens dan
ook, dat komt hier profite-
ren van onze hoge salaris-
sen en onze sociale voorzie-

ningen en onze eigen jongeren
werk afnemen…

Het was een onvervalst Eigen
Volk Eerst-discours van de week in
de media toen was vastgesteld dat
58,9 procent van de voetballers op
onze velden buitenlanders zijn: het
nieuwe record was een nieuw
dieptepunt en dat moesten wij een
schande vinden. Dat ís ook een
schande, niet zozeer omdat het
buitenlanders zijn, wel omdat de
clubs hun werk niet goed doen. Of
hun werk met opzet niet goed wil-
len doen, want net als in de regu-
liere economie spinnen de werkge-
vers garen bij die ongelimiteerde
import van werkkrachten. Ze staan
voor de vorm mee aan de klaag-
muur en houden tegelijk elke regu-
lerende maatregel tegen.

Migratie in de sport heeft
andere achtergronden en ook
andere mistoestanden dan migra-
tie op de normale arbeidsmarkt.
Politica Anne-Marie Lizin vroeg
ooit eens in een senaatscommissie
of ik van gevallen wist van geke-
tende voetballers van wie de kettin-
gen pas afgingen als ze een
matchkemoesten spelen. Ik ben
beginnen lachen. Voetbal is geen
seksindustrie, het is niet eens een
gewone industrie. Geïmporteerde
voetballers slapen niet in hun
auto’s zoals de vrachtwagenchauf-
feurs, maar ten minste in driester-
renhotels voor ze een flat krijgen.

De eerste voetbalmigranten
kwamen uit onze voormalige kolo-
nie. Die waren pikzwart en ze heet-
ten toen nog negers. Of moren, wat
een vergissing was. De eerste muur
– want hij speelde in Gent bij La
Gantoise – was Léon Mokuna in
1959. Hij werd meteen topscorer en
dé attractie van de club. De voor -
loper van KAA Gent verschilt in
niks van de club vandaag die nog
steeds gek is op buitenlanders, al
zijn de Congolezen nu wel vervan-
gen door andere West-Afrikanen,
Oost-Europeanen, Fransen en wat
al niet meer.

Het Belgisch voetbal werd al
snel een import-exportindustrie
waarbij wij half afgewerkte pro-
ducten importeerden en voor een
kleine meerwaarde exporteerden.
Met de tijd is dat verschoven naar
de aankoop van ruwe grondstoffen
en de verkoop van half afgewerkte
producten met een hoge doorver-
koopwaarde.

In de jaren 80 bleef het aantal
buitenlanders op onze velden
onder 30 procent en dat was toen
meer dan in welk ander Europees
land. Begin de jaren 90 kwam het
een paar jaar boven de 40 procent
uit om dan terug te vallen tot min-
der dan 25 procent in ‘95-96. Dat is
een cruciaal seizoen want in
december 1995 krijgt Jean-Marc
Bosman gelijk van het Europees
Hof. Gevolg: het vrije verkeer van
personen is van toepassing op
voetbal, de beperking op buiten-
landers wordt opgegeven op EU-
niveau en later bij alle landen die
handelsrelaties hebben met de EU.
Tegen de eeuwwisseling piekten de
buitenlanders al op 45 procent.
Toen al werd gesproken van
Hunnen aan onze voordeur, maar
de volgende vijftien jaar tijd zijn er
nog eens 15 procent bij gekomen.

Om een einde te maken aan die

ongebreidelde migratie zijn geen
Libische bendes nodig. Gezond ver-
stand en enkele regulerende maat-
regelen zouden volstaan.
Bijvoorbeeld: een loondrempel
voor niet-EU-spelers zo hoog als
het gemiddelde salaris in de Jupiler
Pro League (250.000 euro in plaats
van de 80.000 nu). Of nog: een
echte Belgen Eerst-maatregel en
niet die halfslachtige ‘zes spelers op
het wedstrijdblad moeten drie jaar
voor hun 23ste in België zijn opge-
leid’. Ten slotte: een minimaal aan-
tal Belgen tussen de lijnen en niet
alleen maar op de bank of het blad.

Elke maatregel ten voordele
van de professionele sportbeoefe-
naar die de politiek de laatste
decennia heeft gefiatteerd, had
voor gevolg dat de import alleen
maar is toegenomen en heeft het
belang van de Belgische jeugd in
de eerste elftallen verminderd.
Omdat Belgen schaars zijn, nadat
de clubs decennialang de oplei-
dingen schromelijk hebben ver-
waarloosd, zijn ze nu duur
geprijsd. Een Belg kost het dub-
bele van een Fransman of een
Afrikaan met dezelfde kwaliteiten.

De laatste jaren gaat het iets
beter met de opleiding, maar nu
komen de Belgische clubs bij
elkaar talenten pikken nadat de
grote competities de beste
Belgische jeugd zijn komen weg -
halen nog voor die inzetbaar is.
Frankrijk ziet al twintig jaar de
grootste talenten naar het buiten-
land vertrekken (PSG is een tijde-
lijke uitzondering) maar leidt nog
steeds meer talent op dan het aan
het buitenland kan verkopen.

Een meer drastische maatregel
zou er kunnen in bestaan dat de
Europese Unie de sectorale voor-
delen – gunstige fiscale en sociale
tarieven – van de Belgische prof-
sport afschiet, waardoor minder
geld vrijkomt om handel te drijven
met het buitenland. Het is een
fabeltje dat de korting op de
bedrijfsvoorheffing door de clubs
wordt gebruikt om de jeugd te sti-
muleren, zoals voorzien in de wet.
Jeugd is wel een heel breed begrip
als met dat geld ook het salaris van
een jonge import-Afrikaan mee
mag worden betaald. Als de rege-
ring nu eens vijf minuten politieke
moed zou hebben…
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januari 2013 gebruikte de zevenvoudige Tour-
winnaar een tv-camera als openbare biecht-
stoel. Inderdaad, hij had op systematische
schaal gebruikgemaakt van stimulerende mid-

delen. Achteraf gezien kan zijn bekentenis een
waterscheiding worden genoemd. Nieuws over
doping beperkt zich sindsdien, net als voor de

grote kladderadatsch, weer tot inciden-
tele berichten. 

Contador viel aan waar
mogelijk, eigenlijk ook waar
onmogelijk, en deed dat met

een hartstocht die achterdocht
deed smelten

Cannondale vindt nieuwe geldschieter
Eindelijk eens goed nieuws voor
Sep Vanmarcke. Vandaag
maakt Cannondale-Drapac de
nieuwe sponsor bekend die het
financieel gat voor het budget in
2018 zal dichtrijden, waardoor
de ploeg kan voortbestaan. 

De renners kregen via een
mail van manager Jonathan
Vaughters te horen dat het team
de contracten tot 2018 kan
honoreren. Vorige maand nog
mochten ze een nieuwe werk-
gever zoeken wegens een deficit
van 5,8 miljoen euro.

Vanmarcke reageerde voor
de start van de GP van Quebec
opgelucht: “We hoorden de laat-
ste dagen veel positieve signa-
len, nu zijn we verlost van de
vraagtekens. Het was altijd mijn
eerste optie om te blijven. Ik voel

me goed in de ploeg. Bij een
ander team zou ik in de winter
weer van nul moeten beginnen.
Ik heb een zorg minder.”

Sommige renners onderhan-
delden wel al met andere teams.
Vanmarcke kan moeilijk
inschatten hoe sterk hij
omringd zal zijn voor het klas-
sieke werk. “Langeveld en ik
staan nog onder contract”, zei
Vanmarcke. “Volgend jaar 
probeer ik het opnieuw. Voor
mezelf is het belangrijkste nu
dat ik weer op niveau rijd.” (BF)

Vanmarcke 
opgelucht: 
‘Bij een ander
team moest ik
weer van nul
beginnen’
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Houdt Chris
Froome stand?
De Vuelta trekt
vandaag over
de moordende
Angliru (ruim 
23% stijgings -
percentage)
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Sagan vloert 
Van Avermaet 
in Quebec

Met een oppermachtige sprint
heeft wereldkampioen Peter
Sagan de GP van Quebec op
zijn naam geschreven. Greg
Van Avermaet zat in zijn wiel,
maar kwam er niet meer uit.
Even leken Kreuziger en wat
later Urán de massasprint te
ontregelen met een late uitval,
maar de Bora-trein hield alles
samen. Van Avermaet doet een
goede zaak in het WorldTour-
klassement, dat hij leidt. (TIK)

Vreemden


