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World Athletics

it weekend twee com-
muniqués gekregen
van de IAAF, de inter-
nationale atletiekbond.
Eén met heuglijk nieuws, of
wat daarvoor moet doorgaan,
en één met ogenschijnlijk minder
heuglijk nieuws.

Eerst het goede nieuws. De IAAF
heeft een nieuwe naam en een nieuw

logo. Het bestaat, aldus de uitleg – waarvoor
dank want ik zie het niet – uit drie elementen:
de W van World, een winnaar die zijn/haar ar-
men in de lucht steekt en de A van atletiek. Het
geheel stelt de focus voor van de atleet die zich
voorbereidt op de af te leggen weg en de boog
over dat alles is het symbool van de verenigde
atletiekfamilie, of wat daarvoor moet door-
gaan.

Pas op, het logo zegt nog meer volgens de
ontwerpers: de banen in de boog lopen om-
hoog, symbool voor de ambitie om steeds de li-
mieten te verleggen. Ten slotte
zit in het hele logo de energie
vervat die aanwezig is in de
vier atletiekdisciplines: lopen,
springen, gooien en wandelen.

Het logo is voorgesteld op
de 217de IAAF Council Meeting
in Monaco. Het belangrijkste
houden we voor het laatste: de
IAAF verandert van naam en
wordt voortaan World Athle-
tics. In navolging van World
Archery, World Rowing, World
Rugby, World Sailing en World
Taekwondo. En ook daar was
een hele wollige uitleg voor,
maar die besparen we u.

De IAAF heeft veel uit te leg-
gen. Bijvoorbeeld waarom het
Rusland koppig blijft weigeren
als land. Daar ging het tweede
communiqué over: er moet
nog een en ander gebeuren vooraleer het land
zijn status kan terugkrijgen die het verloor in
november 2015. Bijvoorbeeld kosten ten belope
van 3,2 miljoen dollar terugbetalen. Nog: de
IAAF – sorry World Athletics – wil inzage in de
data die het Wereld Antidopingagentschap uit
het lab in Moskou heeft gehaald. En ten slotte
moet er ook opheldering komen over die trai-
ner en dokter die geschorst waren maar die
nog steeds actief zouden zijn.

Window dressing noemen ze dat. De honderd
jaar oude ongemakkelijke waarheid blijft: atle-
tiek is met afstand de nummer één dopingsport
en niets of niemand die daar iets aan kan veran-
deren. In 2018 voerde atletiek met 98 dopingge-
vallen de stand aan, vóór honkbal (83) en ge-
wichtheffen (74). In 2017 was honkbal eerste

met 96 positieve gevallen, ge-
volgd door atletiek (90) en ge-

wichtheffen (52). In 2016 scoorde
atletiek nog 53 doping cases en

stond daarmee derde na de Ameri-
kaanse sporten honkbal (108) en American

football (62). In 2015 stond atletiek ook al op
nummer één met 62 gevallen. Gewichtheffen
(55) en honkbal (30) vervolledigden het po-
dium. Idem in 2014: atletiek eerste met 95 ge-
vallen op een podium met honkbal (62) en ge-
wichtheffen (28).

Opvallend: in 2014 en 2015 was wielrennen,
de eerste dopingsport in de perceptie van het
publiek en de media, nog vierde met 21 geval-
len om in 2018 te zijn gezakt naar de tiende
plaats met zeventien cases, waarvan twee in de
World Tour.

Slimmeriken merken nu op dat atleten vaker
worden betrapt omdat ze met meer zijn en/of
omdat er meer wordt gecontroleerd. Niet dus.
Atletiek controleerde in 2017 31.483 keer, wiel-

rennen 23.757. In 2014 was dat
nog 25.830 voor atletiek en
22.471 voor wielrennen. Atleten
zijn wereldwijd met veel meer
dan wielrenners en worden dus
minder vaak gecontroleerd.
Omgekeerd moeten de meest
gecontroleerde sporters onge-
twijfeld de gewichtheffers zijn
met 10.000 controles per jaar.

Meer controleren en geen
millimeter vooruitgang boeken,
zelfs afgetekend de eerste do-
pingsport worden, dat moet
steken. Daarom moet Rusland
nu al voor de elfde keer op de
strafbank blijven zitten bij de
IAAF terwijl het Internationaal
Olympisch Comité dat land wel
al terug heeft verwelkomd. Se-
bastian Coe trekt zich van het
IOC niks aan en omgekeerd,

want de Engelse lord staat volgende week net
zoals in 2017 niet op de nominatie om IOC-lid te
worden, een primeur voor een voorzitter van
de IAAF of World Athletics. (Overigens is ook
Gianni Infantino van de FIFA nog steeds geen
lid, en dat komt ook aan.)

Rusland op de strafbank houden en stigma-
tiseren als de enige boosdoener in het grote
huis van de atletiek, is complete nonsens. Het
komt Coe goed uit om te laten zien hoe ferm
hij is, maar als hij het echt goed voorheeft met
zijn sport, moet hij in de eerste plaats Kenia
schorsen, waar de ene na de andere topper en
medaillewinnaar tegen de lamp loopt. Alleen
zou dat zowat zelfmoord zijn, voor Coe en
voor zijn sport, en daarom zit alleen Rusland
op de strafbank.

Hoogspringer
Ivan Oechov
won goud op
de Spelen in
2012, maar
werd achteraf
betrapt op
doping en
moest zijn
titel inleveren. 
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Giants met
vertrouwen naar
derde finale

Spannend, intens en dus beklij-
vend: de titelfinales in het bas-
ket tussen Antwerp Giants en
Oostende lossen de verwach-
tingen in. Antwerp heeft het
mentale voordeel na de uitzege
van zondag en het herstelde
evenwicht. “We werden gedo-
mineerd in wilskracht”, gaf
coach Gjergja toe na het thuis-
verlies. “Onze benadering was
fout, onaanvaardbaar.” Bij de 
Giants was geen spoor van ont-
goocheling of twijfel na de ver-
loren opener. “Elke finale is
een fysieke en mentale strijd.
Nu hielden we onze focus 40
minuten vast, het verschil met
de eerste finale”, zei uitblin-
ker Vic Sanders. (RBE)

België verliest
vier keer van
Nederland

Vier wedstrijden in twee dagen
tegen Nederland leverden onze
hockeyers 0 punten op. Voor de
vrouwen is de wereldkampioen
nog te hoog gegrepen, de man-
nen vlogen na een reeks van
negentien wedstrijden zonder
nederlaag even van hun wolk.
De Lions gingen voor de eer-
ste keer als wereldkampioen
onderuit. Met 0-4 nog wel. Die
nederlaag kwam aan, de Lions
wilden dat een dag later recht-
zetten, maar verloren met 4-3.
Wat de Red Panthers betreft: zij
ondergingen tegen Oranje met
een jong team twee keer de wet
van de sterkste. Aanvalsgolven
weerstaan en de schade beper-
ken was de boodschap. (WWT)

23-jarige Ash
Barty pakt eerste
grandslamtitel

Ash Barty won in Parijs haar eer-
ste grandslamtitel. Met haar po-
tentieel en leeftijd wordt dat
mogelijk niet de laatste. In de 
finale had ze 70 minuten (6-1,
6-3) nodig om voorbij de 
negentienjarige Marketa 
Vondrousova te snellen. Barty
werd reeds vanaf haar zestien
jaar de hemel in geprezen. On-
der de vleugels van Sam Stosur
behoorde ze tot de beste dub-
belspeelsters ter wereld en ook
in het enkelspel toonde ze haar
talenten. Als nieuwe nummer
twee zal de druk alleen maar
stijgen. “Ik weet dat als ik mijn
beste tennis speel, ik kan wed-
ijveren met de beste ter wereld”,
zei Barty zelfbewust. (FDW)

Portugal gaat aan de haal
met eerste Nations League
De erelijst van de Nations
League is niet meer blanco: de
primeur gaat naar Portugal na
1-0-winst tegen Nederland.
Oranje heeft zich in deze Nati-
ons League-campagne weer als
voetbalgrootmacht op de kaart
gezet, maar oogde in de finale
uitgeblust.

De triomf smaakte wel zoet
voor Portugal. Drie jaar na de
EK-titel vierde coach Fernando
Santos nu in eigen land een
toernooiwinst, al is die minder
prestigieus. “Wij zijn een onver-
woestbare familie”, zei Santos.

Goncalo Guedes maakte op
het uur de winninggoal met een
afstandspoging. De vingertop-
pen van doelman Jasper Cilles-

sen kwamen tekort.
Cristiano Ronaldo speelde

een onopvallende match, zeker
vergeleken met zijn hattrick die
Zwitserland in de halve finale
vloerde. Maar ook zonder een
hoofdrol staat Ronaldo in het
middelpunt van de belangstel-
ling. Hij hield de trofee hoog en
ziet de toekomst van Portugal
optimistisch tegemoet. “Al zal
ik niet eeuwig voor Portugal
spelen, mijn afscheid is nog ja-
ren veraf”, zei Ronaldo. “Ik kan
Portugal nog altijd helpen.”

Ronaldo won met de Nations
League zijn veertiende interna-
tionale trofee, naast 1 EK, 5 CL-
titels, 3 Europese Supercups en
4 club-WK’s. (BF)

Rafael Nadal, 
de grootste gravel-
speler aller tijden
Twaalf Coupes des Mous-
quetaires staan er sinds
zondag in de trofeeënkast
van Rafael Nadal. Daar kon
uitdager Dominic Thiem,
op één set na, niets tegen
inbrengen. Met zijn acht-
tien grandslamtitels kruipt
Nadal nu wel zeer dichtbij
20-voudig grandslam -
kampioen Roger Federer.

David Goffin is nog een voet-
noot in deze 118de editie van
Roland Garros. De Luikenaar
haalde met zijn dertien games
in de derde ronde het hoogste
aantal spelletjes van de zeven
tegenstanders die Rafael Nadal
de afgelopen twee weken
vermor zel de. Ook gravelkroon-
prins Thiem deed niet beter.

Nadat hij ietwat verrassend
de tweede set pakte kon hij
toch niet wedijveren met de
constante intensiteit van de 33-
jarige Nadal. Fel onderschat en
vaak verloren gaand in het
Spaanse geweld zijn de goede
handen van ‘Rafa’, geïllustreerd
door volleys in de finale.

“De laatste keer dat Nadal
een volley heeft gemist is zeven
jaar geleden”, kende Thiem de
kwaliteiten van zijn opponent
wel. “Kijk, dat is het unieke en
brutale aan het hedendaagse
tennis: zaterdag versloeg ik een
van de grootste legendes van
onze sport (Djokovic), nog geen
24 uur later moest ik de baan
op tegen de beste gravelspeler
aller tijden. Zo moeilijk is het
een grandslamtitel te winnen.”

Nochtans laat Nadal het heel
eenvoudig lijken. En dat terwijl
er op voorhand vraagtekens
werden gezet bij zijn voorberei-
ding en er uitroeptekens wer-
den gezet bij de concurrentie.

Nadal is met zijn twaalf titels
op hetzelfde toernooi alleen re-
cordhouder en zijn rijk is nog
niet uit. “Nochtans heb ik het
gevoel dat ik al veel verder sta
in mijn carrière dan ik ooit heb
durven dromen”, zei hij.

Als gravel het meest veelei-
sende is van alle ondergronden

mag de Mallorcaan dan nu al
het predicaat beste tennisser al-
ler tijden achter zijn naam krij-
gen, ondanks dat Roger Federer
met zijn twintig grandslamkro-
nen nog een kleine voorsprong
heeft? De inhaalrace zet zich
over drie weken alvast verder
op het gras van Wimbledon.
“Het is een motivatie maar geen
obsessie”, glimlachte Nadal.
“Als ik nog een paar grandslam-
titels kan winnen en dichter bij
Roger kan komen, is dat onge-
looflijk.” (FDW)

‘Ik heb het gevoel
dat ik al veel
verder sta in 
mijn carrière 

dan ik ooit heb
durven dromen’

RAFAEL NADAL
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Zet Timothy morgen bij 
Real Madrid en hij zal zich 
ook aanpassen en presteren
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VADER CASTAGNE IS IN DE WOLKEN MET DE EERSTE GOAL VAN ZIJN ZOON BIJ DE RODE DUIVELS, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

De honderd 
jaar oude
ongemakkelijke
waarheid blijft:
atletiek is 
met afstand 
de nummer één
dopingsport 
en blijkbaar 
kan niets of
niemand daar
iets aan doen

Ferrari en Sebastian Vettel lie-
ten in Montreal een frisse wind
door de Formule 1 waaien. Ein-
delijk eens geen Mercedes. Het
was buiten de wedstrijdleiding
gerekend. Die gaf Vettel een
tijdstraf die controverse en ver-
ontwaardiging uitlokte.

Vettel nam een vlekkeloze
start, Hamilton op twee. Altijd
op twee à drie seconden, vanaf
ronde veertig in het zog van de
Ferrari. Hamilton zette Vettel
onder druk, de Duitser maakte
een fout. De achterkant van de
Ferrari die uitschoof in de chi-
cane. Vettel sukkelde door het
gras, worstelde zich weer op de
piste, zoekend naar grip. En
hinderde zo Hamilton.

Vettel is razend na tijdstraf en 
nederlaag, Ferrari gaat in beroep

met nummer 1 van voor de auto
van Hamilton weghaalde en op
zijn positie zette. Leuk maar
daarom niet minder bitter. 

Ferrari meldde na afloop de
intentie om in beroep te gaan
tegen de beslissing. Kansloos.
In het reglement staat dat be-
roep tegen straffen opgelegd in
de race niet kan. (JB)

Vettel kan
zijn woede
nauwelijks
verbergen op
het podium.
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De wedstrijdleiding liet we-
ten dat ze de situatie bekeek.
Tien minuten later viel het ver-
dict: 5 seconden straftijd. On-
begrip alom. Niet het minst bij
Vettel. “Ik word bestolen,”
schreeuwde hij in de boordra-
dio. “Zo maken ze de F1 kapot.”

Zijn ongenoegen uitte Vettel
ook ludieke, toen hij het paaltje


