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Ik kon elders meer verdienen, maar de keuze
voor KVO was heel eenvoudig. Home is home

★★

RONALD VARGAS (32), SINDS GISTEREN OPNIEUW VOETBALLER IN BELGIË, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

column
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‘Nevensporters’

e collega’s die het EK -21 volgen, kun-
nen wellicht wat sneller van hun wel-
verdiende vakantie genieten en dat is
hen gegund. Een heel jaar achter die
verwende vleesgeworden versies van
PlayStation-avatars lopen, ze zijn niet
te benijden.

Als onze jonge voetballertjes te snel
worden uitgeschakeld, compenseert
dat het geluk van hun grote broers

vorig jaar, toen die door een kopbal die geen
kopbal was en een keeper die geen keeper is,
op weg werden geholpen om een desastreuze
0-2 tegen Japan in te halen. Mijn onjournalis-
tieke deel-ego verheugde zich halfweg die wed-
strijd al in de onvoorzien vroege terugkeer,
midden in het aalbessen- en rode frambozensei-
zoen nog wel. Edoch, ‘we’ bleven in het toer-
nooi en ik was maar net op tijd om de gele
herfstframbozen in mijn tuin te zien rijpen en
de uitgebloeide rode weg te snoeien.

Dit zijn de rustige weken. Er wordt een beetje
gekoerst in afwachting van het grote werk in
Frankrijk, maar met start in Brussel. En ja, aan-
staande dinsdag schuift op de warmste dag van
het jaar Vincent Kompany aan bij Anderlecht
voor zijn eerste persbabbel
(géén interviews toegestaan,
staat in het communiqué). Ver-
der is er transfernieuws. Dat
wordt nu doorkruist met
nieuwe ontwikkelingen in
Operatie Zero waarin je onder-
hand wat sympathie begint te
krijgen voor de veroordeel-
den, zélfs die van Mechelen,
als je ziet welke knoeiboel
onder meer het Belgisch Arbi-
tragehof voor de Sport ervan
maakt.

Ik ken de oprichters van het
BAS, meer zelfs, ik werkte als
directeur communicatie bij
het Belgisch Olympisch en In-
terfederaal Comité toen in
1991 in de schoot van het BOIC
de Belgische Arbitragecom-
missie voor de Sport werd op-
gericht. Precies daarom heb ik er nooit veel
vertrouwen in gehad. Dat ding moest ramme-
len. Dat is ook gebleken en dat blijkt nu weer.

Jammer dat die Operatie Zero vanaf volgende
week weer alle aandacht zal krijgen, want nor-
maal zijn dit de weken waarin we aandacht be-
steden aan de nevensporten, zoals die op de
redacties onrespectvol worden aangeduid. In
onze onvolprezen Zeno staat bijvoorbeeld het
verhaal van Marino Vanhoenacker, de beste Bel-
gische topsporter waar u veel te weinig over
heeft gehoord.

Vanhoenacker is een triatleet, maar geen ge-
wone jongen. In zijn sport en nog veel andere
nevensporten wordt niet om de haverklap be-
drogen, gefraudeerd, verkracht en gelogen en

laten de protagonisten zich niet vallen in de
hoop beloond te worden. Ze verdienen ook
geen obscene bedragen, maar niet zeker of er
een oorzakelijk verband is tussen veel geld en
slecht gedrag.

Ook niet tussen voetbal en slecht gedrag. Zo
vind je ook onder voetballers down to earth-
gasten met wie je een boom kan opzetten over
de maatschappij, maar steeds minder en almaar
vaker prefereer ik wielrenners, het wielermilieu
en alle andere ‘nevensporters’.

Mijn hoogstpersoonlijk zwaartepunt van het
weekend is de verder compleet onbelangrijke
en redelijk overbodige Elfstedenronde, enkel en
alleen omdat die verdorie door mijn straat pas-
seert, wat bewijst dat ondanks de Mobiscore vijf
op tien mijn achterafplek best bereikbaar is met
de fiets (twaalf stuks geteld in dit huis met 2,5
bewoners, dus dat moet volstaan).

Wie echt met sport inzit, moet dit weekend
het atletiek in de gaten houden, meer in het bij-
zonder de meerkamp. Thomas Van der Plaetsen
en Nafi Thiam zetten vandaag en morgen hun
beste beentjes, en armpjes en nog wat lichaams-
delen voor in de hoop goed te scoren in respec-
tievelijk de tien- en zevenkamp. Ooit, toen de

grote staatsgestuurde sport-
systemen nog bestonden,
waren meerkampers de goden
van het atletiekstadion. Dat is
vandaag een beetje minder
omdat iemand die echt iets
goed kan zich specialiseert.
Met één specialisme is meer
geld te verdienen dan met
alles een beetje goed kunnen.
Al helemaal niet met hooguit
twee meerkampen per jaar in
Talence of Götzis of op een
continentaal of wereldkampi-
oenschap waar om 9 uur ’s
ochtends de B-groep speer-
werpen gooit en geen hond
komt kijken.

Mijn journalistieke deel-ego
vindt dat erg jammer, want
van alle sporters blijven meer-
kampers de mooiste specimen

die het menselijk ras heeft voortbracht. Niet te
lang, niet te klein, nooit te dik, altijd in propor-
tie, behoorlijk sociaal en een goeie kop. Ik kan
niet wachten tot Nafi en haar meerkamper-
vriend zich willen voortplanten om te zien
welke designerbaby daaruit voortkomt en over
twintig jaar karrenvrachten medailles mee naar
huis neemt. Of niet. De meiose kan nog roet in
het eten gooien en voor hetzelfde geld speelt
dat kind blokfluit en heeft het X-benen. En zul-
len ze het even graag zien. Ja toch?

Marino Vanhoenacker wint de Ironman Australia, mei vorig jaar. Triatleet Vanhoenacker is 
‘de beste Belgische topsporter waar u veel te weinig over heeft gehoord’. © GETTY IMAGES
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geweest. Maar persoonlijk geloof ik niet in ‘non-
responders’. Je moet je gewoon strak aan je
schema houden. Niet té veel trainen, bijvoor-
beeld. Jezelf niet overdoen.”

In principe pluk je dan vanaf dag tien na je
hoogtestage de vruchten.
“Zo wil de wetenschap het. (lacht) En die weten-
schap laat me doorgaans niet in de steek. Vorig
jaar won ik exact op dag tien na mijn hoogtestage
de Strade Bianche. Ook hier begon ik sinds don-
derdag te renderen. Als je neerdaalt van de berg,
voel je je de eerste drie dagen supergoed. Omdat
je lichaam schrikt en zegt ‘amai, zóveel zuurstof!’
Vervolgens raken je hormonen wat uit balans
door de aanpassing aan het zeeniveau. Dat duurt
effectief een dag of tien à veertien. Afhankelijk
van persoon tot persoon. En van wat je precies
doet in die periode.”

Met welk doel kom je op 6 juli in Brussel aan
de start van de Tour?
“Een etappezege. De witte jongerentrui winnen
tegen déze Egan Arley Bernal wordt vrijwel on-
mogelijk. Maar misschien kan ik de trui wel heel
even dragen. Dat zou mooi zijn. Volgend jaar kom
ik niet meer in aanmerking voor het wit. (grijnst)
Dan ben ik onvermijdelijk oud.”

Neem je je Tour-debuut in 2017 als referentie?
Toen werd je twintigste.
“Maar die uitschieter ontbrak. Ik startte toen met
dezelfde insteek als nu. In de achtste rit naar Sta-
tion des Rousses liet ik een groep van 41 renners
bewust rijden en verloor ik bijna een kwartier.
Dat schonk me de vrijheid om te kunnen aanval-
len. Wat ik drie, vier keer deed in zware ritten. Fi-
naal bleef ik achter met lege handen, maar kwam
ik wel automatisch in de
top 20 van het klasse-
ment terecht. In die zin
hoop ik dus op een nóg
betere Tour. Ik ga ervan
uit dat die twee maanden
rust me deugd zullen heb-
ben gedaan. En dat dat
straks gaat opleveren. Ik
heb er enorm veel zin in.”

Je oogt alvast
messcherp.
“Mijn haar is af, hé.
(lacht) Ik sta niet scherper
dan anders. Gewoon,
goed. In de Tour is elke
kilo die je moet meesleuren er een te veel. Er mag
er nog eentje af, laat ons zeggen. Maar dat zal hier
wel gebeuren. Ik probeer er niet te veel mee bezig
te zijn. Vooral lekker ontspannen te fietsen. En op
die typische Zwitserse kamikaze-aankomsten uit
de gevarenzone te blijven.”

Heb je die slechte ervaring van vorig jaar uit je
hoofd gebannen (Benoot hield aan een val in
de vierde rit een ontwrichte schouder en tal
van andere verwondingen over en gaf op)? Of
blijft dat sluimeren?
“Ça va, wel. Ik ben toen een keer naar de Gentse
Feesten kunnen gaan. (lacht) Dat heeft veel ge-
compenseerd. Ik houd er geen angstgevoelens
aan over, ook niet aan die crash in de Hel. Het is
ook niet dat ik met de Tour een eitje heb te pel-
len. Ik ben niet naar huis gereden. Het was puur
pech. Overmacht. Daar kan je niet tegenop.”

Wat ik wilde vragen: neem je graag plaats in
die internationale etalage die de Tour is?
“Zeker. Een muis wordt er een olifant. En de
stress is er immens. Maar ik ben van nature een

rustig type. Dat op een of andere manier die
stress makkelijk kanaliseert en zich mentaal vlot
van alles afsluit. Ik probeer er zoveel mogelijk van
te genieten.”

Voel je druk nu?
“Na de geslaagde Giro zijn ze wel chill, denk ik.”

De ploeg, ja. Ik had het over jou persoonlijk.
Heb je het gevoel dat je iets goed te maken
hebt na het voorjaar?
“De grootste druk leg ik effectief mezelf op. Maar
bon. Ik bereid me altijd voor zoals het moet, pro-
beer de dingen te controleren die controleerbaar
zijn. Als het dan niet loopt zoals verwacht, tja...
dan kan ik mezelf niets verwijten.”

Eerst is er volgende zondag het BK. In je eigen
Gent. Dat is nog eens wat!
(enthousiast) “Ja! Met een aanloop, na de start op
het Emile Braunplein, door het stadshart. Boter-
markt, Belfortstraat, Vlasmarkt, Sint-Jacobs-
nieuwstraat. Plekken waar ik als student nog in
een andere toestand heb gestaan dan nu. (lacht)
Als ik uitging, was het in Gent, hé. En nog steeds.
Tof, wordt het. Er zullen een hoop fans en vrien-
den zijn. Het lokale circuit loopt dan weer via
Drongen. Op 50 meter van waar ik vanaf maan-
dag ga wonen, dicht bij mijn ouderlijk huis ook.
Alleen jammer dat ze de grote lus door de
Vlaamse Ardennen niet lastiger hebben gemaakt.”

Vier keer Lange Munte, drie keer Padde- en
Lippenhovestraat. Kan dat bressen slaan?
“Moeilijk te zeggen. De Paddestraat is altijd ge-
vaarlijk. Stel: op de kasseien rijdt een groep weg
met sterke delegaties van Deceuninck-QuickStep,
Wanty-Gobert, Sport Vlaanderen-Baloise en wij:

wie gaat dat gat dan nog
dichten? Daar ligt dus wel-
licht de sleutel van de
koers. Maar eigenlijk kan
het op het BK altijd en
overal gebeuren. Tactisch
vind ik zo’n titelstrijd altijd
moeilijk in te schatten. Je
kan met superbenen zitten
en toch geen kampioen
worden.”

Is dit BK niet gedoemd
om uit te monden in een
massaspurt?
“Dat denk ik niet. Antwer-
pen 2017, bijvoorbeeld,

was een stuk makkelijker. En daar werd met vijf
voor de driekleur gespurt. Er is voldoende Bel-
gisch potentieel om er een slopende race van te
maken. Weinig teams of renners zullen aansturen
op een spurt. Voor mij zijn Vanmarcke, Gilbert en
Stuyven de grote favorieten.”

Ach. Droom gerust even weg. ‘Tiesj Benoot,
Belgisch kampioen 2019!’
“En dan met die tricolore rondrijden in de Tour,
na de regenboogtrui het mooiste shirt van het pe-
loton. Mooi.”

Wedden dat ze bij Team Sunweb, je nieuwe
team voor volgend jaar, zondag stiekem mee
zullen supporteren?
“Waar ik in 2020 aan de slag ga, laat ik in het mid-
den. Aan die ploeg zelf om daar officieel mee
naar buiten te komen. Zo vind ik het maar netjes.
Ik heb het, hoe dan ook, zeven jaar lang goed
gehad bij Lotto-Soudal. Nog altijd, trouwens. Daar
wil ik graag voor bedanken. Met een titel of een
Tour-ritzege. Dat zou een fantastisch afscheidsca-
deau zijn.” (JDK)

Tienkamper Thomas Van der
Plaetsen wil op het meerkamp -
evenement Décastar zijn ticket
voor het WK atletiek in Doha
ophalen. De tienkamper heeft
8.200 punten nodig. Niet on-
mogelijk, ware het niet dat de
28-jarige atleet uit Deinze daar
al lang niet meer in slaagde. 

Zijn persoonlijk record van
8.332 punten dateert van au-
gustus 2016. Een maand eerder
scoorde hij 8.218 punten, waar-
mee hij Europees goud won.
Sindsdien is Van der Plaetsen
op de sukkel en de enige decat-
lon die hij – gehinderd door een
blessure – toch kon afwerken,
was die van Götzis in 2018
(8.007 punten).

Van der Plaetsen aast in
Frankrijk op WK-ticket 

Pech bleef Van der Plaetsen
ook dit jaar achtervolgen. Toen
hij in Zuid-Afrika na drie proe-
ven op schema van het WK-mi-
nimum zat, werd de tienkamp
door een elektriciteitspanne af-
gelast. Zo zag hij zich verplicht
om zijn conditie te onderhou-
den en zich in Talence dit week-
end aan een nieuwe poging te
zetten.

Van der Plaetsen: “Die WK-
limiet is het enige dat telt. Na
Talence zijn er niet zo veel kan-
sen meer en ik wil de klus nu
klaren. Ik ga blij zijn als die druk
eraf is.” De limiet voor Tokio
2020 staat op 8.350 punten –
dat zou voor Van der Plaetsen
een nieuw pr betekenen. (VH)

‘De witte trui winnen
tegen déze Bernal

wordt vrijwel
onmogelijk. Maar

misschien kan ik ze wel
heel even dragen. 
Dat zou mooi zijn’

TIESJ BENOOT

Nafi Thiam waagt zich niet aan
grootspraak voor haar eerste ze-
venkamp sinds het EK in Berlijn
in augustus 2018, maar toch be-
gint de 24-jarige olympische
kampioene vandaag als topfavo-
riete aan de Décastar van Ta-
lence. Als ze wint, ligt er voor
haar een cheque klaar van
11.500 euro. Zilver is goed voor
9.000 euro, brons voor 5.700
euro. Daarnaast zijn er ook pre-
mies voor records. Een wereld-
record levert 30.000 euro op,
een Europees record 15.000
euro, een meetingrecord 10.000
euro en elk nieuw record op een
apart onderdeel 750 euro. (VH)

€11.500

ZENO
Marino Vanhoenacker, een Ironman
van roestvrij staal


