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columnSebastian Vettel kon
gewoon niet verliezen. Tot
de jongens van Red Bull
bonje kregen. Met Max
Verstappen in een
hoofdrol crashten ze de
wedstrijd in een andere
plooi. Hamilton kreeg de
zege cadeau.

Lewis Hamilton had zelf geen
cent op zijn kansen ingezet.
Omdat die Ferrari van Vettel
sneller was. Omdat hij zelf suk-
kelde met de banden. De race
kon hem ook al niet opfleuren.
Vettel op kop, ongrijpbaar. 

En dan kregen de Red Bulls
bonje. Met weer Verstappen in
een hoofdrol. Al de hele race
duelleerden ze, band tegen
band. Een fantastische brok
autosport die ze opvoerden,
maar tegelijk wist iedereen: dit
moet verkeerd lopen. Met nog
een dikke tien ronden te
gaan ging het fout.
Ricciardo die aanviel,
Verstappen die van zijn
lijn afweek om hem te
blokkeren, en beide
coureurs die dan weer
naar links stuurden:
Ricciardo in de kont
van Verstappen.

Verdeelde meningen bij de
waarnemers. “Verkeerd inge-
schat door Ricciardo,” zei
David Coulthard. “Voor 70 pro-
cent de schuld van Verstappen,
hij week twee keer af van zijn
lijn,” zei Niki Lauda. Sportieve
baas Helmut Markko van Red
Bull kookte. “Over wie de
schuld heeft spreek ik me niet
uit. Ik weet alleen dat ze hun
hersenen zouden moeten
gebruiken. Er komen maatre-
gelen. Dit ZAL niet meer
gebeuren...”

Brokken op de piste, dus
safety car. Een godsgeschenk
voor Bottas. Hij kon zijn pits-
top maken zonder de leiding
af te staan. De safety car bleef
langer dan verwacht voor de
meute rijden. Grosjean was
immers tegen de muur gere-
den, nog meer brokken op de
piste.

Dan de herstart, klaar
voor nog iets minder dan

tien knotsgekke ronden.
Vettel meteen in de aanval,
remfout en van stek 2 naar 4:
“Ik moest iets proberen”.
Bottas dus voor Hamilton, op
naar een Mercedes-dubbel.
Tot Bottas over een brokstuk
lek reed. Zege voor Hamilton.

“Enerzijds ben ik blij. Ik
krijg de zege cadeau, ja.
Maar winnen is winnen.
Anderzijds was ik de hele
dag op de sukkel. Kreeg te
weinig warmte in de banden.
En vooral: ik ga naar huis
met het gevoel dat er ik niet
alles heb uitgehaald. Ik pres-
teerde niet op de volle 100
procent.” (JB)

In een afgeladen Steengoed
Arena schreeuwden de suppor-
ters de frustratie van zich af. Na
zes jaar in de wachtkamer is het
eindelijk weer bingo. Maaseik
mag zich de terechte landskam-
pioen noemen: van de negen
onderlinge duels met zijn groot-
ste concurrent Roeselare ging
maar eentje verloren, de beker-
finale in het Sportpaleis. Acht
keer was het wel prijs. 

Uitblinker Jelte Maan (32):
“Deze titel is de kers op de taart
na een geweldig seizoen. Nu
duiken we de nacht in voor een
stevig feestje, we waren het
even verleerd.”

De derde en laatste titelfinale
bracht geen groots spektakel
aan het net, daarvoor lag de
spanning te hoog en de ople-
ving bij de tegenstander te laag.
Roeselare toonde zich wel ver-
dienstelijk in het aanklampen,
maar het ontbrak de uittre-
dende kampioen aan doortas-
tendheid. (BRV)

Maaseik
kampioen 
na zes jaar
wachten

Hamilton dankzij
de brokken 
van Verstappen

orgen verschijnt de biografie van
de Nederlandse wielrenner Lieuwe
Westra. Hij was elf seizoenen prof
en heeft dertien wedstrijden
gewonnen, te beginnen met de
Ronde van Picardië, de laatste was
op 31 maart 2016 een rit in de
Driedaagse De Panne. Of het een
goeie zaak is dat Westra – degelijke

knecht, grote motor – met die kwalificaties en
dat prijzenkastje een biografie uitbrengt, valt
nog te bezien. Misschien is het wel gewoon
slecht voor het bomenbestand.

Zijn ontboezemingen gaan – u heeft goed
geraden – onder meer over ‘het gebruik van
doping’ (aldus enkele media), of ‘drugs’. Aldus –
dat hou je niet voor mogelijk – zegt zijn ex-team
Astana geshockeerd te zijn. Westra, de naam
zegt het, komt uit het noorden. Flagellatie is de
calvinisten van daarboven aangeboren en dat
weerspiegelt zich in zijn boek dat de mooie titel
Het Beest draagt.

Naast een zelfverklaard dopeur – wat hij op
de keper beschouwd niet is – is Westra een
beetje een mix van Frank Vandenbroucke en
Tom Boonen, maar dan zonder de overwinnin-
gen en hij leeft ook nog. Die mix zit hem vooral
in het gebruik van drugs en drank. Coke en xtc
passeren onder meer de revue, maar dan
vooral voorafgaand aan zijn wielercarrière.
Uiteindelijk verzeilde hij in een depressie en
besloot in 2016 met koersen te stoppen.

Maar nu dus die doping. Misschien wordt
het wel eens tijd dat de media het onderscheid
maken tussen overmedicalisering en
doping, en aanvaarden dat er een
grijze zone was. Westra geeft toe
dat hij gebruik heeft gemaakt
van doktersattesten om corti-
sones te spuiten, hoewel hij
niet eens een zere knie of
zo had. Lange tijd was
dat een praktijk, een
therapeutische uit-
zondering aanvra-
gen en dan de spuit
in de bil in plaats

van het gewricht. Dat was de grijze zone en het
is goed dat die minder grijs is, maar doping was
het technisch gezien niet.

In 2010 werden 97 van die TUE’s goedge-
keurd. In 2016 nog 20, voor het hele profwiel-
rennen, dat betekent gedeeld door vijf. Het pro-
bleem is verschrompeld tot een bagatel. Westra
bekent ook nog dat hij salbutamol heeft
gebruikt – heeft gepuft – hoewel hij gaan astma
had. Dat valt dan weer onder de noemer over-
medicalisering. Studies genoeg die bewijzen
dat niet-astmapatiënten geen baat hebben bij
puffen.

Westra’s boek zal verkopen, wees daar maar
zeker van. Het boek van die andere
Nederlandse renner die zich vorige week heeft
geout, Karsten Kroon, zal niet verkopen, omdat
hij geen boek wil. Kroon is van het niveau
Westra, minder overwinningen maar wel in
mooiere wedstrijden. Zijn boek had ik graag
gelezen omdat hij als renner in 1998 in het pelo-
ton is gekomen en in 2008 verdwenen. Dat is na
de Festina-zaak en pal in de Armstrong-era.
Bovendien heeft Kroon voor ploegen gereden

die de marge opzochten, onder meer Rabobank
en ook heel lang voor Bjarne Riis. De toege-
voegde waarde van zijn bekentenis is onbe-
staande, want het tegendeel – een renner die
tussen 1998 en 2008 clean reed – was pas
nieuws geweest.

De mesthoop Twitter meldde reacties van
Nederlanders dat andere landen ook wel eens
mogen volgen met bekentenissen. België onder
meer. Enige historische kennis van de proble-
matiek doping kan in deze van pas komen.
Alles wijst erop dat op de Festina-affaire in
België, nooit een grootverbruiker van epo en
transfusies, sneller en heftiger is gereageerd.
Ten slotte schreef de Belgische hoofdarts van
Festina al in 2000 een boek en is hij kort daarna
gestorven.

Nederland daarentegen had met de
Rabobank-ploeg een systeem waarvan de
Belgische ploegen niet eens het bestaan afwis-
ten, glyceroliseren van bloed in Wenen, veelal
omdat ze anders dan de Rabo-ploeg niet de
ambitie koesterden om te scoren in grote ron-
des.

Bovendien wil ik de noorderburen (m/v) er
aan herinneren dat naast Festina-dokter Erik
Rijckaert (2001), wij Johan Museeuw al figuur-
lijk hebben begraven in 2006, Frank

Vandenbroucke letterlijk in 2009 nadat hij in
2002 gehandboeid is afgevoerd, en Tom
Boonen in 2008 en 2009 hebben opgehan-
gen voor coke-gebruik. Later zijn nog een
aantal renners gedumpt met al of niet
discutabele bloedwaarden, zoals Leif
Hoste. Nederland is gewoon later met de
bekentenissen (Boogerd, (Thomas)
Dekker, Kroon, Westra,…). Dat we er in
Vlaanderen geen theater van maken of
onze erfzonden te boek stellen als een
vorm van zelfkastijding, vind ik voor die
ene zeldzame keer een pré van onze volks-
aard.

Flagellatie

Uitslagen basket
Willebroek - Limburg 97-91
Charleroi - Luik 102-61
Brussels - Oostende 62-78
Aalstar - Leuven 95-57
Antwerp - Bergen 69-72

Stand
1. Oostende 30 57 6. Limburg 30 43

2.Antwerp 30 51 7. Willebroek 30 43

3. Charleroi 30 51 8. Brussels 30 39

4.Aalstar 30 49 9. Luik 30 36

5. Bergen 30 45 10. Leuven 30 36

Goffin niet
opgewassen
tegen Nadal

Gravelkoning Rafael Nadal ver-
deelt en heerst. In Barcelona
won hij voor de elfde keer, na
een makkelijke finale (6-2, 6-1)
tegen Stefanos Tsitsipas (ATP
44). Wie houdt hem binnenkort
van een elfde kroon op Roland
Garros? David Goffin is nog
geen kandidaat. De Luikenaar
kreeg in de halve finale een 
4-6, 0-6-bolwassing van de
grootmeester. Nadal staat na
zijn triomf op 46 opeenvol-
gende gewonnen sets op gra-
vel. “Hij kan perfect tennis spe-
len tot op het einde van een
match”, zei Goffin na de neder-
laag. “Hij geeft je geen enkel
gratis punt en vecht telkens of
zijn leven ervan afhangt.” (FDW)

De Gendt 
breidt collectie 
truien uit

Thomas De Gendt (31) doet niet
enkel in WorldTour-ritzeges.
Ook WorldTour-shirts intrige-
ren hem. Met de punten- en
bergtrui in de Ronde van
Romandië hangen nu al num-
mer zes en zeven in zijn garde-
robe. Het puntenklassement
had De Gendt na zijn etappe-
zege donderdag al zo goed als
op zak. Zaterdag voegde hij
daar met een lange aanval ook
het bergklassement aan toe.
Zijn tweede ‘dubbel’, nadat hij
in 2016 ook in de Ronde van
Catalonië beide truien had
gepakt. Primoz Roglic pakte na
de Ronde van het Baskenland
zijn tweede grote rittenkoers
van het seizoen. (JDK)
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Lange tijd was 

dat een praktijk, een
therapeutische uitzondering
aanvragen. Dat was de grijze
zone, maar doping was het

technisch gezien niet

◃ Lieuwe Westra (l.)
en Karsten Kroon (r.),
twee Nederlandse
wielrenners die de
voorbije weken met
dopingverhalen naar
buiten kwamen.
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