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Zomertijd, 
en niks anders

it is een lastige, maar als we heel eer-
lijk zijn, moeten we durven toe te
geven dat er aan die global warming
naast alle nadelen ook wel enkele
niet te versmaden voordelen zitten.
Zo moeten onze topsporters half fe-
bruari niet meer naar de zon reizen
en vliegen dus niet en zoals we weten
is vliegen fout. Die betere resultaten
van onze sporters, zouden die mis-

schien aan de klimaatopwarming te wijten
zijn? En tegelijk de klimaatopwarming tegen-
gaan? Dat is een studie waard.

De sportsector heeft niet de gewoonte van
zich te laten horen, zelfs niet in materies die
hem aangaan. Sporters zijn navelstaarders: of
het nu profs dan wel recreanten zijn, het enige
wat hen interesseert, is hun eigen kleine we-
reld en hoe ze daarin het best voor de dag kun-
nen komen.

Tijd dat de sportsector collectief wakker
wordt en zich mobiliseert ach-
ter één doel, en wel hierom:
op een Europese top vorig jaar
in Salzburg heeft premier
Charles Michel laten weten dat
de Benelux gezamenlijk een
bevraging wil houden over de
keuze tussen winter- of zomer-
tijd. Hij is dat overeengekomen
met zijn Nederlandse en
Luxemburgse collega’s Mark
Rutte en Xavier Bettel.

In België neigt de bevolking
naar een permanente zomer-
tijd: leuk, die terrasjes in de
zomer. In Nederland naar een
permanente wintertijd. Mis-
schien denken ze dat er dan
nog eens een Elfstedentocht
komt als het alle dagen winter is, er is niet zo
gauw een andere reden te bedenken.

Beseft de sportsector wel wat hier op het
spel staat? Een hele bewegingscultuur komt in
het gedrang bij de invoering van de perma-
nente wintertijd. De permanente zomertijd
daarentegen zou een zegen zijn, niet zozeer
omdat het dan in de winter een uurtje later
donker wordt, maar vooral omdat de zomer-
tijd behouden blijft.

Het terrasjesargument is een non-argument,
dat spreekt vanzelf. Terrasjes zijn misschien
zelfs gezelliger in het schemerdonker dan in de
late zomerzon. Ook een non-argument is dat
van weerman Frank Deboosere, die pro win-
tertijd is omdat die zou aansluiten bij het men-
selijk bioritme. Vorig jaar organiseerde
Deboosere een poll op zijn website: 966 men-
sen stemden, 55 procent wou altijd zomertijd,
22 procent wou blijven switchen.

Dat de wintertijd beter spoort met de reële

zonnetijd kan wel kloppen, maar doet het ter
zake? De zonnetijd komt ongetwijfeld van pas
in Stonehenge om een of ander ritueel op te
voeren, maar is voor de moderne mens verder
van niet al te veel belang.

Slaapexperts zijn ook tegen het zomeruur
want de slaap wordt vooral verstoord door de
uurwisseling, zeggen ze. Nog niemand ge-
hoord die niet kan slapen van een weekje Lon-
den. Niet in Londen en niet bij thuiskomst. Je
krijgt echt geen jetlag van één uurtje verschil.
Geen uurwissel dan maar? Oké zeggen de ex-
perts, maar permanent zomeruur is uit den
boze want dan is het te lang licht. Tegen licht
bestaat verduistering. Geen toeval dat IKEA,
dat uit het noorden komt, daar reclame mee
maakt.

Ik was vorige zomer lang in Rusland en daar
werd het eind juni donker tegen elf uur en
tegen vier uur scheen de zon alweer. Die
slimme Russen hadden daar iets op gevonden:

donkere gordijnen! Misschien
slapen Russen iets minder in
de zomer dan in de winter, als
ze wat meer zuipen, maar dat
doen ze daar al millennia en ze
leven nog steeds. Op de eve-
naar was ik ook al en daar is
het elke dag vaste prik, klaar
om zes uur en donker om zes
uur. Ook daar slapen ze. En
zuipen, winter en zomer.

De uurwissel van vannacht
is het sein voor de bewegende
burger om het dure en veel te
weinig benutte fitnessabonne-
ment opzij te leggen en zich
naar buiten begeven. In april
tussen zeven en acht/halfne-
gen, in mei tussen zeven en

negen of soms al halftien en in juni zelfs tussen
zeven en halfelf: lekker bewegen en sporten in
daglicht en met wat geluk in zonneschijn.

Niks mooiers dan een loopje bij onder-
gaande zon, niks heerlijkers dan met de fiets-
groep naar huis sjezen met op de achtergrond
een rode bol. In augustus gaat het weer bergaf.
In september kun je nog hooguit tot halfnegen
buiten sporten bij licht. Bij permanente winter-
tijd zou daar nog een uur afgaan en zouden we
twee maanden minder buiten kunnen sporten.

Als de overheid echt bekommerd is om de
gezondheid van de burgers en bewegen wil
promoten, is er geen discussie mogelijk: zo-
mertijd, en niks anders. De sportsector mag
hier wel eens zijn stem laten horen. Laat dit
een aanzet daartoe zijn. En als dat niet helpt, is
er nog een groen argument voor de perma-
nente zomertijd: een uur minder de sportveld-
jes verlichten betekent een besparing op de
energiefactuur.

‘Niks heerlijkers dan met de fietsgroep naar huis sjezen met op de achtergrond een rode bol.’ 
© AFP
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De Australische coach David
Taylor, sinds vorige winter in
dienst bij Elise Mertens (WTA
14), stopt de samenwerking en
gaat verder met zijn landgenote
Daria Gavrilova.  “Mijn fijnste 
ervaringen zijn altijd met Aus-
tralische speelsters geweest”,
zei Taylor. Mertens moest dus
voor de vijfde keer in een jaar
op zoek naar een nieuwe coach.

Met Robbe Ceyssens liep het
spaak in de lente van vorig jaar.
Even werd ingezet op een trai-
ner uit de Kim Clijsters Aca-
demy, Rick Vleeshouwers. Die
werd op zijn beurt aan de kant
gezet voor een korte testperiode
met de zelfbewuste Duitser Die-
ter Kindlmann, maar dat bleek

Vijfde tenniscoach in een jaar 
moet Mertens naar top tien leiden

ook niet de juiste man op de
juiste plaats. Uiteindelijk werd
er in de herfst van vorig jaar een
beroep gedaan op Taylor. 

Met Taylor won Mertens be-
gin februari in Doha haar groot-
ste titel tot nu toe, waarbij ze
drie toptienspeelsters versloeg
en opnieuw richting top tien
opschoof. In Indian Wells en
Miami, met toen al Ceyssens in
de box, liep het iets stroever in
het enkelspel. Na beraad – de
combinatie coach-vriend is
geen sinecure – werd toch be-
sloten om het opnieuw te pro-
beren. Niet vergeten dat de 23-
jarige Hamontse met Ceyssens
in 2018 de halve finale op de
Australian Open haalde. (FDW)

Elise Mertens sneuvelde in
Miami, onder het oog van
haar nieuwe coach Robbe
Ceyssens, in de derde ronde. 
© AFP

Eeuw later weer
Omloop van 
de Slagvelden

Op initiatief van twee verenigin-
gen uit Oosteeklo wordt de
Omloop van de Slagvelden dit
jaar opnieuw gereden, een
eeuw na de oorspronkelijke
koers. De directie van Gent-
 Wevelgem is bij de organisatie
betrokken. Het vertrek is ge-
pland op 19 augustus en via de
tussenstops van toen (Amiens,
Parijs, Bar-le-Duc, Belfort,
Straatsburg, Luxemburg en
Brussel) keren de deelnemers
op 30 augustus terug in Oost -
eeklo. De totale afstand is met
2.098 kilometer langer dan
het origineel, toen er 1.985 
kilometer op het programma
stond. Al meer dan 150 wiel-
renners zijn ingeschreven. (VK)

Ronaldo onzeker
voor kwartfinale
tegen Ajax

Juventus-sterspeler Cristiano
Ronaldo is twijfelachtig voor de
eerste kwartfinale van de
Champions League tegen Ajax,
op woensdag 10 april. “Het gaat
al beter met hem. Hij kan weer
bewegen, maar zal pas terug -
keren als hij helemaal fit is”, ver-
klaarde zijn trainer Massimiliano
Allegri. “Het risico bestaat dus
dat hij de heenwedstrijd tegen
Ajax moet missen. Het is beter
om één wedstrijd te missen dan
twee maanden.” Ronaldo viel
maandagavond al na een half -
uur uit in de EK-kwalificatie-
match tegen Servië met last
aan het bovenbeen. Een 
onderzoek bracht een dijbeen-
blessure aan het licht. (BELGA)

Alejandro Valverde (38)
gaat door tot eind 2021
Wereldkampioen Alejandro
Valverde, die op 25 april zijn
39ste verjaardag viert, wil zijn
carrière doortrekken tot eind
2021. Dan zal hij negentien sei-
zoenen als profrenner achter
de rug hebben. 

“In principe hang ik in 2021
mijn fiets aan de haak, dat moet
op een dag gebeuren. Ik rijd
nog een extra seizoen na de
Olympische Spelen in Tokio.
Dat zal volstaan”, zei de Span-
jaard in El Periódico. “Daarna
kan ik me toeleggen op mijn
jeugdteam in Murcia of ik blijf
verbonden aan Movistar.”

Sinds zijn debuut in 2002
mocht Valverde al 123 keer het
zegegebaar maken. Een smet

op zijn palmares is een schor-
sing van twee jaar die hij in
2010 kreeg voor zijn betrokken-
heid in Operación Puerto, de
dopingzaak rond Fuentes. 

Dit seizoen kon Valverde nog
maar één keer winnen, een
bergrit in de UAE Tour. Momen-
teel rijdt hij in de Ronde van
Catalonië, waar Maximilian
Schachmann gisteren de vijfde
etappe won. Valverde staat er
zeventiende in het klassement
op ruim drie minuten van lei-
der Miguel Angel López.

Valverde: “Het enige verschil
is dat ik dit jaar vooral op de
tweede plaats eindig, in plaats
van de zeges aaneen te rijgen.
Maar ik ben in vorm.” (BELGA)

Landstitel of niet:
Leko kondigt 
afscheid aan bij Club
Nog zeven weken en dan
scheiden de wegen van 
Ivan Leko en Club Brugge.
Nieuwe onderhandelingen
wil hij niet afwachten.

De timing is op zijn zachtst ge-
zegd opmerkelijk. Net voor
Club Brugge play-off 1 aftrapt,
laat Ivan Leko (41) verstaan dat
hij het na dit seizoen voor be-
keken houdt. Op subtiele wijze,
uit respect voor het bestuur na
de kans die hij van hen kreeg
om een topclub te coachen en
het vertrouwen na Operatie
Propere Handen. “Mijn toe-
komst? Of ik nu een nieuw con-
tract krijg of niet, ik heb mijn
beslissing al genomen. Ik ga fo-
cussen op ons objectief en dan
zien we wel.”

Woorden die je op verschil-
lende manieren zou kunnen in-
terpreteren – omdat zijn Neder-
lands niet feilloos is – maar
navraag bij zijn entourage
bracht de bevestiging. Leko
heeft voor zichzelf al uitge-
maakt dat hij straks afscheid
neemt van Club.

Nieuwe gesprekken komen
te laat, oordeelt Leko, die begin
dit seizoen een voorstel van een
extra jaar plus loonopslag naast
zich neerlegde. Club plande het
werk van zijn coach na play-off
1 opnieuw te evalueren, maar
dat is dus buiten de Kroaat ge-
rekend. “Moet ik na twee jaar
hier nu nog laten zien dat ik een
goede of slechte trainer ben? 
Iedereen weet wie Ivan Leko is.
Dat kon je de voorbije seizoe-

nen waarnemen bij STVV en
Club. Die wedstrijden tonen
mijn kwaliteiten.”

Het bestuur wenste niet for-
meel te reageren en alle focus
te houden op de komende tien
play-off 1-duels.

Leko begint hoe dan ook aan
zijn laatste weken in Jan Brey-
del. Al verandert dat niks aan
de ambitie van coach en club.
Leko hoopt nog altijd geschie-
denis te schrijven door Club
voor het eerst in meer dan veer-
tig jaar twee keer op rij kampi-
oen te maken. “19 mei, uitgere-
kend de dag dat mijn
tweelingdochters verjaren, kan
een mooie dag worden.” 

Aan druk geen gebrek, maar
dat deert hem niet. “Ik ver-
wacht een sterk Club. Wij heb-
ben alles om opnieuw kampi-
oen te worden en gaan dus vol
voor de titel. Sommigen zullen
dat arrogant vinden. Maar als
je zegt dat je blij bent om in
play-off 1 te zitten, vragen ze
zich af waar ons zelfvertrouwen
is. Ik zeg wat ik denk.” (NP)

‘Of ik nu een
nieuw contract

krijg of niet, 
ik heb mijn

beslissing al
genomen’

IVAN LEKO
COACH CLUB BRUGGE
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Zonder mijn vader
zou ik vandaag 
niet zijn wie ik ben
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MICK SCHUMACHER, ZOON VAN MICHAEL, TEST VOLGENDE WEEK MET F1-WAGEN, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’
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De Belgische voetbalvrouwen
staan op de FIFA-ranking op de
twintigste plaats. Nooit eerder,
sinds de introductie van de
ranglijst in 2003, deden de Red
Flames beter. De VS blijven de
stand aanvoeren, voor Duitsland
en Engeland. Enkele weken 
geleden namen de Flames deel
aan de Cyprus Cup, waar ze
brons veroverden. Het volgende
doel van de nationale ploeg is
het EK 2021. (BELGA)


