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Met Tatiana Calderón rijdt 
komend seizoen voor het eerst
een vrouw in de formule 2, het
voorportaal van de formule 1.
De 25-jarige Colombiaanse
krijgt een plek bij BWT Arden.
“Een nieuwe uitdaging en een
stap dichter bij mijn grote doel:
de F1”, zei Calderón, die al 
onder contract staat bij Alfa 
Romeo. Twee vrouwen reden
ooit in de F1. De laatste was
Lella Lombardi in 1976. (ANP)
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Spanning tussen 
bonden en atleten

et zit er bovenarms op tussen de 
Koninklijke Belgische Atletiekbond
(KBAB) en sommige geselecteerde atle-
ten. De aankondiging van de selectie
voor het EK indoor in Glasgow, dat vol-
gende vrijdag begint, is uitgesteld tot
maandag. Dat moet de partijen de tijd
geven om nader tot elkaar te komen,
zoals dat zo mooi heet. Dat zal niet ge-
beuren. De afkeer van atleten voor de

atletiekbond zal niet weggaan na een vergade-
ringetje.

Geloof overigens het verhaaltje niet dat ie-
mand van de bond midden het EK vorig jaar
Nafi Thiam uit competitie zou hebben gehaald
als ze niet het juiste topje met
het sponsorlogo van de bond
had aangetrokken. Misschien is
wel met iets van die strekking
gedreigd, maar Thiam op weg
naar goud een pootje lappen,
dat had echt niemand zich ge-
riskeerd. Niet slim van het
kamp-Thiam om dat zo in de
media te gooien.

Wat was er aan de hand?
Thiam had blijkbaar bij het
begin van de zevenkamp – be-
wust of onbewust, dat is niet
duidelijk – een neutraal (oud?)
topje verkozen boven een
nieuw met de sponsornaam op.
Die sponsor is Tempo Team en
die staan klein maar toch pro-
minent boven haar linkerborst. Tempo Team,
onderdeel van Randstad, werd in december van
2017 sponsor en was toch vooral geïnteresseerd
om geassocieerd te worden met Thiam. Daar
was de KBAB erg blij mee, want door de pijl-
snelle opgang van Thiam was de sponsoring
ineens meer waard. Iedereen blij dus, behalve
Thiam en co. want voor de atleten is er geen di-
recte cashreturn van dat sponsorgeld.

Nafi Thiam beweert een lovenswaardige po-
ging te hebben ondernomen om het juiste topje
aan te trekken, maar dat spande en zie, ze trok
eraan en het scheurde. Zo stond het in de krant,
maar soms moet je niet alles opschrijven wat je
wordt opgelepeld. Kledij die niet past, is wel een
ernstige kwestie. Kan aan Thiam liggen, die niet
is komen passen. Kan (maar hoeft niet) de
schuld zijn van de kledingsponsor. Foute pro-
ductie. Slechte stof. Kledingsponsor Vermarc zal
alles met belangstelling hebben gelezen.

Eenmaal La Thiam het juiste topje aanhad, na
aandringen van een bobo tussen twee nummers
door, bleek plots het startnummer te groot en
bedekte toevallig het logo. Het is niet te geloven
hoeveel pech je kunt hebben als atleet. Tempo
Team was een beetje pissed, toen ze haar zon-
der hun logo zagen blinken. Alle begrip daar-

voor, ook voor hun belletje richting atletiek -
bobo’s.

En nu het grotere plaatje. Decennialang al
vinden atleten de uitrusting van de nationale
ploeg maar niks. Dat is traditie, ook als dat ge-
woon goed spul is, en dat heeft vooral een com-
merciële achtergrond. Neem nu La Thiam. Zij
wordt gepartnerd door Richard Mille (horloges),
Alpro, Red Bull, Audi en Nike en daar is niks van
te zien als ze met de nationale ploeg aantreedt.
Ze maakt op dat moment wel reclame voor Ver-
marc en Tempo Team. Dat steekt, niet het minst
bij haar management dat de sponsoring zo duur
mogelijk verkoopt, waarna Thiam op tv alleen te
zien is met allemaal andere sponsors.

Er is een dieperliggende
reden voor dit conflict: de histo-
rische afkeer van de atleten
voor hun atletiekbond(en) en
de bobo’s. Een atletiekdelegatie
voor een internationaal kampi-
oenschap bestond traditioneel
uit meer bobo’s dan atleten. Die
atleten zien dat als geldverspil-
ling en vragen zich vervolgens
niet geheel ten onrechte af wat
dat reisbureau voor hen doet,
niet doet of als ze iets doen (sta-
ges), waarom ze het zo slecht
doen.

Wat ook niet helpt om nader
tot elkaar te komen, is een
sterke, uitgesproken figuur als
Jacques Borlée die elke ochtend

een bobo en desnoods twee tussen zijn boter-
ham legt. Borlée was geheel zichzelf, des duivels
dus, toen hij vernam dat de atleten een brief
moesten tekenen waarbij ze plechtig beloofden
de kledij van de nationale ploeg te dragen en
hun portretrechten af te staan. Anders zouden
boetes volgen.

Dat wordt nu voorgesteld als een wurgcon-
tract, maar dat is het natuurlijk niet. De timing
van de atletiekbond was wel erg onhandig. 
Atleten die naar de Olympische Spelen gaan,
moeten precies hetzelfde strenge contract on-
dertekenen, maar daar gaan maanden van over-
leg aan vooraf, ook met het management van de
atleten. 

De restricties inzake sociale en andere media
zijn op de Spelen nog een stuk strenger. Toch is
de laatste jaren alle ergernis daarrond onder de
oppervlakte gebleven, ook al omdat het Belgisch
Olympisch en Interfederaal Comité zo slim was
de roeptoeters te vriend te houden en de atleten
het gevoel wist aan te praten dat zij er zijn voor
de atleten. Wat ook niet klopt. De meeste bon-
den zijn er niet voor de atleten maar voor zich-
zelf. En het omgekeerde geldt evengoed: de
meeste atleten zijn egoïsten en hebben lak aan
hun bond. Dat is twee keer jammer.

Nafi Thiam krijgt tranen in de ogen tijdens een persmoment in Luik, gisteren. ‘Die hele toestand
had me goud kunnen kosten’, klaagt ze. © SEBASTIEN SMETS/PHOTONEWS 
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Ik heb met renners als Cancellara, 
Boonen en Armstrong gereden en qua 
intrinsiek talent is Van der Poel beter

STIJN DEVOLDER, RENNER VAN CORENDON-CIRCUS

Zijn profdebuut in de Ronde
van San Juan mocht er zijn:
derde in de tijdrit en beste jon-
gere. Daarna trok Remco Eve-
nepoel (19) op stage naar Calpe,
waar het laatste ‘babyvet’ weg-
smolt. Tijd nu voor zijn entree
in de WorldTour met de nieuwe
UAE Tour. 

“Klaar voor mijn eerste
WorldTour-race ooit”, voelt hij
zich op Twitter. “Eén ploegen-
tijdrit, drie sprintetappes, drie
aankomsten bergop. Klinkt als
een leuke koersweek.” Aan 
motivatie geen gebrek, stelt ook
Deceuninck-QuickStep-ploeg-
leider Lodewyck vast. “Hij heeft
het hele roadbook uitgeplozen.
Alle profielen, stijgingspercen-

Evenepoel voor WorldTour-debuut:
‘Niets moet, alles mag’

tages en afstanden opgeslagen
in zijn geheugen. Hij legt zich-
zelf meer dan voldoende druk
op, dus remmen wij hem af.”

Vooral de derde rit met finish
op Jebel Hafeet, een klim van
tien kilometer, moet Evenepoel
liggen. “Hij zal er kunnen vast-
stellen wat hij op dit moment
waard is tegen de Nibali’s, 
Dumoulins en Roglicen van
deze wereld”, meent manager
Lefevere.

Maar verwachtingen? Neen.
“Niets moet, alles mag”, zegt
Lodewyck. Tot eind april, begin
mei alleszins, als het aan Lefe-
vere ligt. “Dan mag hij me in
pakweg de Ronde van Roman-
dië een keer verrassen.” (JDK)

Remco Evenepoel bleef na de
Ronde van San Juan twintig
dagen weg van wedstrijden. 
© PHOTO NEWS

Transferverbod 
Chelsea duwt Hazard
verder naar Madrid
Goed nieuws voor Eden
Hazard. Het transferverbod
dat de FIFA Chelsea
oplegde, drukt zijn club
nog verder in een hoekje.
Real Madrid is nu aan zet.

Het nationaal en internationaal
transferverbod voor Chelsea tot
juni 2020, plus een boete van
530.000 euro, kwam niet uit de
lucht vallen. Ook de entourage
van Eden Hazard (28) hield het
FIFA-dossier tegen Chelsea al
een tijdje in de gaten. 

Hazard ligt nog zestien
maanden onder contract. Alle
pogingen tot gesprekken over
een nieuwe overeenkomst
schoof hij tot nu toe voor zich
uit – zijn Spaanse droom in het
achterhoofd. Als Chelsea nog
minstens 100 miljoen euro wil
vangen, moet het hem aan het
eind van het seizoen verkopen.
Hem nog een jaartje langer hou-
den, om hem vervolgens gratis
te laten vertrekken, zou seri-
euze kapitaalvernietiging zijn. 

Chelsea kondigde aan een
beroep te zullen aantekenen te-
gen de beslissing van de FIFA.

Bij precedenten (Barcelona,
Real Madrid en Atlético) zaten
tussen de uitspraak en de be-
roepsprocedures bij de wereld-
voetbalbond en het sporttribu-
naal TAS tussen negen
maanden en anderhalf jaar. 

Sowieso stellen The Blues
met hun beroep het verbod met
een transferperiode uit. In juli
zal Chelsea een fors offensief
inzetten om zich te wapenen te-
gen het transferverbod. Die ex-
tra 100 miljoen voor een speler
die in zijn hoofd klaar is met
Chelsea, is dan welgekomen. Bij
Real wachten ze op het juiste
moment om toe te slaan. Bij de
Engelse topclub zijn ze officieel
op de hoogte van de interesse. 

De FIFA strafte Chelsea we-
gens onregelmatigheden bij 29
transfers van minderjarigen. De
disciplinaire commissie onder-
zocht maar liefst 92 transfers,
waaronder ook die van Charly
Musonda Junior van Anderlecht
naar Chelsea in 2012. 

Voor Chelsea komt het trans-
ferverbod bovenop zijn existen-
tiële crisis. Eigenaar Roman
Abramovitsj lijkt sinds de niet-
verlenging van zijn werkver-
gunning in Engeland de inte-

resse te zijn verloren in
zijn speeltje. Boven-
dien staat de toe-
komst van de Italiaan
Maurizio Sarri de ko-
mende week op het
spel. Het tiende trai-
nersontslag in vijftien

jaar wenkt.
(KTH)

Sep Vanmarcke
wint in Ronde
van de Haut-Var

Sep Vanmarcke heeft de ope-
ningsetappe van de Franse
tweedaagse Ronde van de
Haut-Var gewonnen. In Mande-
lieu-la-Napoule versloeg 
Vanmarcke de Fransman El
Fares en de Italiaan Ciccone in
de spurt van een kopgroep
van vijftien met onder meer
Bardet, Pinot en Vuillermoz. De
30-jarige Vanmarcke was al 
uitstekend aan het seizoen be-
gonnen met een vijfde plaats in
de tijdrit en het eindklassement
van de Ster van Bessèges en
een negende plaats in de tijdrit
van de Ronde van de Provence.
Volgende week zaterdag start
Vanmarcke in de Omloop, die
hij in 2012 al eens won. (JDK)

Als Chelsea nog
100 miljoen wil
vangen, moet

het Hazard aan
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het seizoen
verkopen

Nu begint hij tijdritten te
winnen ook. Tim Wellens,
net als vorig jaar heerser in
de Ruta del Sol, wordt er op
zijn 27ste alleen beter op.

Golvend terrein en finish boven
op een 1,8 kilometer lange hel-
ling met gemiddeld stijgings -
percentage van 7,6 procent.
Tim Wellens maakte er in La
Guardia de Jaén een seconde-
slag van. Alles wat hij nog in zijn
atletische lijf had zitten, perste
hij er in de slotfase uit. 

Fuglsang kwam twee tellen
tekort, Ion Izagirre en Kruijs-
wijk negen. Het leverde de 
Limburger naast een tweede
etappezege een nog comforta-

Wellens nu al dé Belgische figuur 
van de eerste koersmaand

belere koppositie in het klasse-
ment op.

“We hadden de tijdrit gron-
dig verkend”, zei Wellens. “Om
een goed beeld te krijgen, had
coach Kevin De Weert het par-
cours al eens afgereden op de
dag dat we hier toekwamen. Op
basis daarvan stelden we een
plan op, dat me in staat moest
stellen om mee te doen voor de
zege.” Praktijk is uiteraard nog
anders dan theorie, besefte hij.
“Toch draaide het perfect uit.
Het is mijn eerste tijdritzege als
prof. Dat ik nu al gecompen-
seerd word voor al het extra
trainingswerk is fantastisch.”

Met zijn tweede overwinning
in drie dagen en zijn derde van

het seizoen (na de Trofeo Serra
de Tramuntana op Mallorca)
mag Wellens nu al dé Belgische
figuur van de eerste koers-
maand worden genoemd. Hij
lijkt ook de enige die een bres
kan slaan in het oppermachtige
Astana-blok. 

“Vroeg winnen is altijd mooi.
Maar mijn ervaring is dat het
weinig of geen impact heeft op
een seizoen. Tegen het einde
van het jaar is iedereen dit ver-
geten.” Wellens blijft erbij: zijn
eerste echte doel is Parijs-Nice.
“Daar wil ik opnieuw een goed
klassement rijden.” Volgende
zaterdag neemt hij er ook de
Omloop bij. “Dat was een aan-
gename ervaring in 2018.” (JDK)


