
DeMorgen. ZATERDAG 03/03/2018 19

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Degradatiedebat
column

egin maart is wel ontiegelijk vroeg om nu al
uit te maken wie straks gaat zakken. Ooit
was er nog play-off 3, dat de lijdensweg min
of meer verlengde, maar de komende twee
speeldagen gaat het voor één club nu al om
de dood of de gladiolen.

In theorie kunnen nog drie ploegen zak-
ken: Lokeren, Mechelen en Eupen. Lokeren kun je
wegstrepen of er zou een dubbele Houdini aan te
pas moeten komen: Eupen en Mechelen die zes op
zes halen en Lokeren dat geen punt meer pakt. Dat
zal niet gebeuren. In een wishful thinking-rang-
schikking zou een degradatie van Lokeren als eer-
ste van de drie opties uit de bus moeten komen,
maar dat behoeft misschien een beetje meer uitleg.

Ons (Europees) systeem van degraderen en stij-
gen is gebaseerd op puur sportieve criteria: wie het
minste punten haalt na een afgesproken aantal
wedstrijden, zakt een reeks. Lokeren heeft een paar
punten meer dan de andere twee en staat er dus
goed voor.

Hier begint het al: in tegenstelling tot kampioen
spelen, mag stijgen en dalen nooit het gevolg zijn
van sportief minder presteren. Economische crite-
ria zouden moeten beslissen over deze in hoofd-
zaak economische terugzetting. Een team dat nul
keer wint, maar door aantrekkelijk voetbal bij-
draagt aan het spektakel én aan het tv-geld én de
ticketing en de sponsoring, zo’n team moet je koes-
teren en in geen geval wegsturen.

In dit degradatiedebat hebben
we een zeer goed voetballende
ploeg met een kleine achterban,
gelegen in een uithoek van België,
in een aparte taalgemeenschap,
maar niet geliefd in Vlaanderen
omdat het zo ver rijden is en omdat
Arabieren uit Qatar met hun oil
money eigenaar zijn geworden van
de club.

KAS Eupen is een doorvoerha-
ven voor voetbaltalent waar meer-
waarde op gecreëerd is. Wie dat
schandalig vindt: recente cijfers
bewijzen dat elke andere Belgische
club precies hetzelfde doet. Toch
wil zowat iedereen in Vlaanderen
Eupen daarom zien degraderen
terwijl die club een aanwinst is
voor de Belgische voetbalecono-
mie. 3.300 gemiddeld aantal toe-
schouwers is misschien veruit het
laagste van de hele Jupiler Pro League, maar KAS
Eupen ontsluit wel een nieuwe regio voor eerste-
klassevoetbal, speelt in Wallonië, waar al te weinig
clubs zijn, voetbalt thuis en uit heel aardig en het
heeft nieuwe buitenlandse investeerders aange-
trokken. Voor elke andere economische sector zou-
den alle premiers van al onze regeringen hun broek
afsteken om zo’n Arabier binnen te halen.

Bij nader inzien: laat Eupen maar wat blijven.
KV Mechelen dan. Heeft een nieuwe eigenaar,

gaat iets doen aan dat stadion, heeft een flinke ach-
terban en haalt veel mensen naar het stadion:
13.000 gemiddeld voor een heel seizoen degradatie-
voetbal, dat is duizend meer dan vorig seizoen toen
ze net play-off 1 niet haalden.

Puur geografisch bekeken kan KV Mechelen
worden gemist in een voetbalverzadigde regio met
Lierse, Antwerp, Beerschot-Wilrijk en Leuven bin-
nen een straal van 25 kilometer. Alleen doet Lierse
het economisch nog slechter en zal de Mechelse
supporter bij een eventuele degradatie verloren
zijn voor de omzet van eerste klasse. Geen denken
aan dat die naar Antwerpen of godbetert Lier of
Leuven gaat kijken. Die blijft Malinwa trouw tot in
eerste provinciale als het moet. Eveneens bij nader
inzien verdienen die 13.000 ook in eerste te blijven.

Blijft ten slotte Lokeren. Speelde ook af en toe
heel aardige wedstrijden maar lijkt niet bepaald
een team met een grote toekomst. Het stadion is
ongezellig, er komt maar de helft van het aantal
toeschouwers van in Mechelen kijken (maar wel
3.000 meer dan in Eupen) en de ligging is onaan-
trekkelijk waardoor de oude eigenaar zijn club aan
de straatstenen niet kwijt kan.

Geprangd tussen enerzijds Gent met AA Gent en
anderzijds Antwerpen met straks weer twee eerste-
klassers en dan nog eens Waasland-Beveren, is KSC
Lokeren de preferentiële kandidaat om te degrade-
ren. Tot zover de theoretische analyse. De realiteit
is dat het niet zal gebeuren, dus hoeft niemand
boos te worden. Zakken is nooit eerlijk en dat zal
het dit seizoen ook niet zijn.

En wie moet stijgen? Cercle Brugge om sportieve
redenen, want die zijn twee jaar geleden door een
buitenspelgoal onterecht uit eerste gevlogen.
Beerschot-Wilrijk dan weer om economische rede-
nen, want die hebben de meeste fans en de grootste
lokale economie.
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Team Sky is opnieuw in
opspraak geraakt. Volgens
de Britse krant Daily Mail
kan het Britse medische
tuchtcollege (GMC)
bewijzen dat de ploeg in
2011 testosteronpleisters
besteld heeft.

Uitgerekend Team Sky, de ploeg
die met argusogen wordt
gevolgd door elke dopingjager,
ontving in 2011 “per vergissing”
een pakketje verboden testoste-

ronpleisters. Een administra-
tieve fout van de leverancier
deed de pleisters in de kantoren
van Sky (en de Britse Wieler -
bond) in Manchester belanden.
Dat verklaarde Richard Free -
man, ex-ploegarts bij de Britse
bond en ex-privéarts van Bradley
Wiggins.

Steve Peters, toen ploegarts
van Sky, bevestigde het verhaal.
“We hebben de levering terug-
gestuurd. Ik heb de afzender een
attest gevraagd, om aan te tonen

dat het om een vergissing ging.”
Erg geloofwaardig was die

verklaring niet. Maar Freeman
kon een e-mail van de leveran-
cier – een soort online-drogisterij
genaamd Fit 4 Sport – voorleg-
gen. Fit 4 Sport gaf daarin toe dat
de fout niet bij Sky, maar bij hen
lag. Zaak gesloten? Niet voor het
GMC (General Medical Council). 

Volgens Daily Mail kan het
tuchtcollege bewijzen dat
Freeman en Sky de testosteron-
pleisters zeven jaar geleden wel

degelijk bewust hadden besteld.
Om hen in te dekken, zou aan de
leverancier gevraagd zijn om een
e-mail te sturen met daarin de
mededeling dat het pakketje per
ongeluk was bezorgd.

“De pleisters zijn vergelijkbaar
met nicotinepleisters”, legt Peter
Van Eenoo, het hoofd van het
antidopinglab in Gent, uit. “Bij
gebruik komen er kleine hoeveel-
heden testosteron het lichaam
binnen en dan is het product
moeilijker op te sporen.” (TLB/MG)

Dopingweb rond Sky lijkt zich te sluiten

eal, Tim?
“Parijs-Nice is een moeilijk geval. Ik werd al eens
tiende, in 2015. Maar twee jaar geleden verspeelde
ik mijn klassement op het moment van de waar-
heid. In de koninginnenrit werd ik pas 25ste, op
3.21 van Zakarin. Ik focus er dus niet te hard op.
Liever bekijk ik het van dag tot dag. Mijn eerste
doel is een ritzege. Dat zou al heel mooi zijn.”

De eerste dagen nodigen meteen uit tot strijd.
Er wordt slecht weer voorspeld. Wind, regen.
Wellens-weer.
“Stiekem hoop ik op waaiers, zodat ik wat voor-
sprong kan pakken. Ik verwacht een aantrekke-
lijke Parijs-Nice. Dinsdag verkende ik vanuit
Monaco nog de op twee na laatste etappe naar
Vence. Een redelijk zware klim en dan op en af tot
aan de finish. Daar zijn diverse scenario’s moge-
lijk. Ook de tijdrit, woensdag, in en rond Saint-
Etienne, golft. Ik zag vorige week vrijdag Omloop-
winnaar Valgren op het vliegtuig. Hij was daags
voordien met Fuglsang een kijkje gaan nemen.
Redelijk technisch en lastig, vond hij. En meteen
bergop vanaf de start. Moet me wel liggen.”

Ken je de aankomstklim van de koninginnenrit
op zaterdag, Valdeblore La Colmiane?
“Ja. Die ligt niet zo ver van Isola 2000, waar ik al
een paar keer op stage was. Ik heb hem al beklom-
men. Gelijkmatig, niet te steil. Maar het valt moei-
lijk te voorspellen wat daar zal gebeuren.”

Hebben jullie het binnen de ploeg nog over 
het Vlaamse openingsweekend gehad?
“We hebben de goede gewoonte ontwikkeld om
na elke wedstrijd een debriefing te houden, ook al
wordt er gewonnen. Na de Omloop was de con-
clusie eensluidend: ik ging veel te vroeg.”

Mengt Tom Boonen zich, als kersverse raad -
gever, al in die debatten?
“Nog niet. Tom kon er niet bij zijn, om praktische
redenen. Maar het zou wel leuk zijn mocht hij na
de volgende races zijn eigen mening kunnen
geven.”

Blijf vooral je temperament trouw, zou hij 
bijvoorbeeld kunnen zeggen. Koers maken in
plaats van zielloos in het buik van het peloton
te blijven zitten. Heerlijk!
“Ja, maar mijn status laat geen aanval meer toe,
louter en alleen maar om in beeld te fietsen. Er
moet een resultaat uit voortvloeien. Dat wordt van
me verwacht. Loon naar werken, rendement. Als
het even kan: winnen.”

Tim Wellens probeert in Parijs-Nice wat in de Omloop niet lukte

‘I’m here. What are your other two
wishes?’, lees je als je een WhatsApp-
lijntje legt met Tim Wellens (26) 
in Monaco. Wat ons betreft: een
ritzege en een mooie plaats in 
het eindklassement van Parijs-Nice.

‘Mijn aanvallen
moeten renderen’

Elk jaar een stap vooruitzetten, is je doel. Dat
doe je ook. Onlangs publiceerde je op
Instagram een grafiek van een inspanningstest,
waaruit een ‘peak power’ van 513 watt over 
10 minuten bleek. Leg dat eens uit aan 
de wielerleek.
“Op trainingstage leggen we elk jaar een test af,
waarbij we 10 minuten voluit fietsen. Een
momentopname, maar het meet wel je progressie
ten opzichte van het jaar voordien. Die 513 watt
was een nieuw persoonlijk record. Het vorige lag
ergens op vierhonderd... in de tachtig.”

Best indrukwekkend, met andere woorden.
“André Greipel zal ook wel aan meer dan 500 watt
komen. Maar belangrijk is vooral het wattage per
kilogram lichaamsgewicht. Dat lag heel hoog bij
mij. ‘Als je de Tour wilt winnen, moet je gedu-
rende 20 minuten minstens zeven watt per kilo-
gram lichaamsgewicht kunnen trappen’, zei
Alberto Contador ooit eens tegen Jasper Stuyven.
Ik doe dat 10 minuten lang. De helft dus.”

Zal je hart bloeden als je vandaag in je hotel 
in Parijs op tv naar de Strade Bianche kijkt?
“Absoluut. Ik had ergens nog gehoopt dat Euro -
sport het niet live zou uitzenden. Wel dus. (lacht)
Mijn Parijs-Nice zal verdomd goed moeten zijn
om te kunnen vergeten dat ik niet in de Strade
Bianche ben gestart. Je ziet: ik voer zelf de druk
op.”

Parijs-Nice
van zondag 
4 maart tot
zondag 
11 maart, live
op Sporza
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