
► Wouter Vandenhaute (links)
en Bob Verbeeck hebben 

samen Peloton opgericht. Het
is die joint venture die Lance

Armstrong als gast naar de Ronde
van Vlaanderen 2018 haalt. 
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outer Vandenhaute wil Lance
Armstrong weer bij de koers betrek-
ken. Hij argumenteert dat zijn oude
kennis al te zwaar is gestraft omwille
van zijn arrogantie. Dat is een trum-
piaanse verdraaiing van de realiteit.
Lance Armstrong is in de eerste
plaats gestraft omdat hij bloed- en
andere doping heeft toegepast op

zichzelf en binnen zijn ploeg een systeem heeft
opgezet om dat verborgen te houden voor de
buitenwereld.

Toen dat uitkwam en hij moest bekennen, is
Armstrong vermalen door de publieke opinie,
de pers, de wielerinstanties en uitgespuwd met
een levenslange verbanning erbovenop. Dat hij
zelfs als recreant al jaren aan geen wedstrijdje
meer mag deelnemen, is een belachelijk zware
straf, maar de strafmaat was vooral het gevolg
van die arrogantie én van het afdreigen van
collega’s, wat gemakshalve al eens wordt verge-
ten.

Armstrong heeft zeven keer de Tour de
France gewonnen, en in al die Tours heeft hij
zich bediend van doping. Was hij de enige?
Neen. Zolang Bjarne Riis nog steeds op de lijst
met winnaars staat, mag Lance Armstrong van
mij zijn zeven overwinningen houden.

Was het dopingsysteem van Armstrong het
meest gesofisticeerde in de geschiedenis van het
wielrennen? Bijlange niet, eerder zelfs artisa-
naal. Toen Ullrich en co. al werkten met lang
houdbaar geglyceroliseerd bloed in een bloed-
bank, moest die arme Lance nog om de zoveel
weken bloed wisselen in zijn slaapkamer.

Geld verdienen
Natuurlijk was Armstrong een groot kampioen.
Natuurlijk was hij een kind van zijn tijd.
Natuurlijk was hij een en al charisma en wie
ooit in zijn schaduw mocht vertoeven en niet
onheus werd bejegend, zal aan de man zelfs
goede herinneringen overhouden. Ik zat in de
herfst van 2003 bij hem thuis en dat bezoek
duurde drie keer langer dan het afgesproken
halfuur. Heerlijke man.

Bij het afscheid had hij een uitsmijter. “Jij
schrijft zo graag over doping, zegden ze mij.
Waarom hebben we het daar nog niet over
gehad?” Ik antwoordde: “Omdat er niks aan de
hand is. For now.” Hij schaterde het uit. Een jaar
later verscheen het eerste boek L.A. Confidentiel.
Er was iets aan de hand: het begin van het einde.

Wouter Vandenhaute weet dat hij de contro-
verse opzoekt door

Lance Armstrong voor de Ronde van
Vlaanderen uit te nodigen. Hij deed zijn initia-
tief dinsdag al in een beperkte kring van journa-
listen uit de doeken, volgens de regels van de
crisiscommunicatie: controleer het verhaal. Dat
ging niet helemaal volgens plan, want medeor-
ganisator Het Nieuwsblad kwam donderdag op
de één met de niet bepaald erg genuanceerde
kop ‘Dopingzondaar als eregast’ en ging er gis-
teren nog even hard op door.

Wouter is zijn vriend Lance persoonlijk gaan
opzoeken in Washington – “hij maakte een
serene, gelouterde indruk” – en nodigde de
bevlogen spreker in de eerste plaats uit voor een
businessevent. De Tour of Flanders Business
Academy: rijden, eten, drinken en luisteren,
twee dagen vóór de Ronde, op vrijdag.
Ongetwijfeld komt op zo’n meet-and-greet veel
schoon volk af, dat daar 200 euro per kop voor
over heeft. 

Misschien dat Lance Armstrong daar ook zal
aan verdienen en dat kan nog van pas komen
als hij in de weken na de Ronde van Vlaanderen
zijn proces in de VS verliest en die claim van 100
miljoen dollar aan zijn broek krijgt. Hier zijn
weinig andere hogere doelen in het spel dan
geld verdienen.

Hem op het schild hijsen in Vlaanderen
omdat hij niet mag starten in recreatieve triat-
lons in de VS, is dat niet een beetje bij de haren
getrokken? Renners en co. vinden het natuurlijk
best. “Hij is genoeg gestraft” en het was “toch
nen grote coureur”. Dat klopt, maar dat doet er
niet toe. Met excuses voor de overdrijving, maar
de discussie over de plaats die Armstrong
moet worden toebedeeld overlaten aan
het wielermilieu, is hetzelfde als IS
laten beslissen hoe het Midden-
Oosten er moet uitzien.

Ik ben ook niet helemaal mee met dit verhaal.
Voor het omkaderend Ronde-programma,
gericht op de businessfietsers en de wielertoe-
risten, hebben de twee gezworen vijanden van
weleer, Wouter Vandenhaute van Woestijnvis
en Bob Verbeeck van Golazo, de handen in
elkaar geslagen en de joint venture Peloton
opgericht. En het is Peloton dat Armstrong naar
België haalt. 

Wacht even, dus Bob Verbeeck, die er prat op
gaat iedereen de wacht aan te zeggen die met
doping in aanraking komt of is geweest, nodigt
mee Lance Armstrong uit? Ja hoor. Ze zouden
dat ding beter de Tour of Flanders Business
Hypocrisy noemen.

Bleef het daar maar bij, maar neen:
Armstrong moet zo nodig ook (ere)gast zijn bij
de echte Ronde van Vlaanderen. (Gisteren zei
Vandenhaute bij Hautekiet dat Armstrong
gewoon zijn gast was en de koers zou volgen,
maar in een telefoontje aan ondergetekende
sprak hij wel degelijk over eregast.)

Vlaamse overheid not amused
We leven in een klimaat waarin alle nuance ten
aanzien van doping zoek is, en dat is op deze
pagina’s al vaker betreurd, maar Vandenhaute
bokst boven zijn gewicht als hij denkt dat hij
daar moet/kan tegen ingaan. Als hij ooit nog
hoopte in het wielrennen een grotere rol te spe-
len dan die van nicheorganisator van kassei-
koersen, mag hij die nu opbergen.

Als hij bovendien denkt dat dit zonder gevol-
gen passeert bij de Vlaamse overheid, die op alle
mogelijke manieren de Ronde van Vlaanderen
ondersteunt, of bij de minister van Sport, die
zelf in de foundation board van het wereldanti-
dopingagentschap zit, slaat hij de bal compleet
mis.

En welke houding zullen de internationale
wielerunie UCI, de Franse ploegen en de hele
club van de Mouvement Pour un Cyclisme
Crédible onder druk van de publieke opinie aan-
nemen? Ik weet wel, Virenque heeft een naar
hem genoemd stoeltje in het Village de Départ
van de Tour en dat is ook ridicuul, maar is er
voor de Ronde-organisatoren een groter zwak-
tebod dan je eigen stommiteiten goedpraten
door naar die van anderen te verwijzen?

Hier komt herrie van en dit is voor alle par-
tijen slecht: voor Lance Armstrong, voor de

Ronde van Vlaanderen, voor de repu-
tatie van het dopingpermissieve

Vlaanderen en voor het wielren-
nen in het algemeen.
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Moeskroen straft
blunder KVO af

Het is terug naar af voor KV
Oostende. Na een blunder
van Rezaeian kon de kust -
ploeg al voor de vierde keer
op rij niet winnen.

Le Canonnier op een kille vrij-
dagavond, met twee teams in
slechte doen. Het betekende bij
voorbaat niet veel goeds.
Moeskroen had twee kansjes via
Bolingi en Van Durmen,
Oostende had niet één moment
van dreiging. Na een flauwe eer-
ste helft klonk het rustsignaal
als een verlossing. De opge-
daagde scouts van Monaco,
Feyenoord en Hellas Verona
zullen dan vermoedelijk hun
wagens hebben opgezocht. 

Bij Oostende kregen Özkan,
Rezaeian en Gano hun kans,
maar geen van hen kon zich

voor de pauze in de kijker spe-
len. Enkel Siani, Lombaerts en
zijn Balkan-hulpjes Tomasevic
en Milic waren op niveau.

De tweede helft begon wel
goed met een prima schot van
Amallah en een dito redding
van Dutoit. Antwoorden deed
Oostende via Siani, die met een
prima knal ook Moeskroen-
doelman Butez aan het werk
zette. Maar al snel was het terug
naar af. 

Een lelijke match werd door
een al even lelijk doelpunt na
zeventig minuten opengebro-
ken. Rezaeian, die in juni met
Iran op het WK te bewonderen
zal zijn, speelde een te korte
terugspeelbal op Dutoit. De
snelle Amallah zat er goed 
tussen. Een bijzonder knullige
blunder van de man die uitge-
rekend gisteren door een
Iraanse tv-ploeg gevolgd werd. 

KVO-coach Custovic gooide
met Akpala, Canesin én Conte
nog drie extra spitsen in het
veld, maar tevergeefs. (TTV)

► De jonge Belg Selim Amallah viert het winnende doelpunt voor
Moeskroen op Le Canonnier. © BELGA

Van Aert maakt
rentree na drie
weken stage
Dit weekend is het opnieuw
menens in de cross. Wout van
Aert is terug na een lange stage
in het Spaanse Calpe. “En die
heeft deugd gedaan”, zegt hij.
“Ik ben blij dat ik mijn schema
helemaal heb kunnen af -
werken.” Voor de cross in
Antwerpen lijkt Mathieu van der
Poel toch weer de uitgesproken
favoriet. De echte spanning
verwachten we een dag later 
in Namen, waar power heel
belangrijk is. “Ik hoop dat ik
mijn benen van vorig jaar
terugvind”, zegt Van Aert. “De
Wout van vorig seizoen was
beter dan die van de voorbije
maanden. Op stage heb ik aan
mijn basis gewerkt. Hopelijk is
dat er straks aan te zien.” (BA)

Timmers zwemt
record, Lecluyse
naar EK-finale
Pieter Timmers haalde met een
tiende plaats geen EK-finale op
de 50 meter crawl. Zijn chrono
van 21.30 betekende wel een
persoonlijk record, ook al was
zijn start niet op niveau. “In de
ochtend dook ik te diep het
water in en in de halve finale
niet diep genoeg”, wist
Timmers. “Dit record toont wel
aan dat mijn nieuw trainings-
programma aanslaat. Ik ben
klaar voor de 100 meter vrij.”
Fanny Lecluyse zwom drie-
kwart van haar halve finale op
de 100 meter schoolslag op
kop, om finaal als tweede aan
te tikken in 1:05.31. “Weer heb
ik bewezen het goede tempo te
kunnen aanhouden. Dat geeft
moed voor de finale.” (LWK)

De bal ligt in het kamp van
Philippe Clement. Racing Genk
maakt er nu ook openlijk geen
geheim meer van dat het in de
huidige T1 van Waasland-
Beveren de ideale opvolger van
Albert Stuivenberg ziet.
Stuivenberg werd vorige zondag
ontslagen na het 1-1-gelijkspel
tegen rode lantaarn Eupen.
Assistent Jos Daerden nam tij-
delijk de sportieve leiding over
bij Genk.

De 43-jarige Clement kan in
de Luminus Arena een meer -
jarig contract ondertekenen. De
Limburgers willen met de glim-
lach de opstapclausule in het
contract van Clement betalen.
Die boodschap gaf Genks CEO
Patrick Janssens gisteren na de

middag mee aan Dirk Huyck, de
voorzitter van de Waaslanders. 

Dat Clement gecharmeerd is
door de interesse van zijn ex-
club (hij speelde er tussen 1995
en 1998) is ook duidelijk. Hij wil
met Genk rond de tafel zitten,
ook al voelt hij zich naar eigen
zeggen heel goed bij Waasland-
Beveren. “Maar eerst die belang-
rijke wedstrijd tegen Lokeren”,
liet Clement weten. “Nadien kan
er gepraat worden.” Bij winst
kan Waasland-Beveren weer
aanpikken bij de top zes.

Een gesprek met het Genkse
bestuur komt er dus ten vroeg-
ste zondag. Als Clement in het
Genkse project stapt, dan wordt
hij waarschijnlijk maandag al
voorgesteld. (KDZ/MVS)

Genks meerjarencontract
ligt al klaar voor Clement
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Als Vandenhaute ooit nog
hoopte in het wielrennen 
een grotere rol te spelen 

dan die van nicheorganisator 
van kasseikoersen, 

mag hij die nu opbergen

Moeskroen 1

KV Oostende 0
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