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Evenepoel is volgend jaar pas 20. Dat is 
te vroeg om de Tour te rijden. In die periode 
kan hij zich voorbereiden op de Spelen
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Hunger Games

onderdag kreeg ik van een collega
een YouTube-linkje doorgestuurd
van het ongeval van Bjorg Lamb-
recht. Of althans van het moment
waarop hij schuin door/uit het pelo-
ton wordt gekatapulteerd en in een
gracht belandt. De koude rillingen
liepen mij over de rug. Ik ben in mei
2003 na het aantikken van een ach-
terwiel met ongeveer die snelheid

ook uit een peloton gelanceerd en in een
gracht gesukkeld, hoofd vooruit. Geen duiker
in de buurt, wel een paal op anderhalve meter.

Het verdict een uur later in de kliniek was
hard en mild tegelijk: nekwervel C6 gebroken
maar niet verplaatst. De Houtstraat in Olsene,
ergens halfweg ter hoogte van een boerderij-
tje, is voor altijd de plek waar ik de goeie 33
procent van alle opties – dood, verlamd of ge-
woon gek zoals nu – heb gekregen. Het is fout,
maar de toerist van het zevende knoopsgat in
mij koketteert weleens met die oorlogswonden
(later kwam er nog een sleutel-
beentje bij), net als de echte
wielrenners hun littekens koes-
teren.

“Waarom accepteren we de
dood in het wielrennen?” Dat
vroeg een andere collega zich
af. Wij accepteren niet de dood
in het wielrennen, we accepte-
ren en verheerlijken soms de
val. “Goh, die coureurs, vallen,
opstaan en weer doorgaan.
Vergelijk dat eens met voetbal-
lers.” Vergetend dat bij die val
vaak pijn en schade horen. In
het beste geval is die schade de
huid die tegen het asfalt is blij-
ven plakken of een gekneusde
rib. In het slechtste is het een breuk of zo’n
vervelende wonde als Wout van Aert. In het al-
lerallerslechtste, meest noodlottige, dramati-
sche scenario volgt de dood.

Nog een andere collega belde voor een fact-
check. Waar ik mij op baseerde om te schrij-
ven dat wielrennen de gevaarlijkste sport is?
Op niks, behalve dan op empirisme. Historisch
en rekenkundig klopt dat niet: wellicht zullen
autoracen en eventing (military) in de naoor-
logse sport meer doden hebben, maar ik ben
haast zeker dat deze eeuw wielrennen de
kroon spant. Waar andere snelheidssporten er
wel in geslaagd zijn om het gevaar terug te
dringen en steeds minder tot geen doden meer
hebben, heeft wielrennen de omgekeerde 
beweging gemaakt en is steeds gevaarlijker ge-
worden.

‘De dood rijdt mee’ en ander fatalisme is

onzin, maar het onvermijdelijke is nu eenmaal
onvermijdelijk: met de fiets rijden staat vroeg
of laat gelijk aan vallen. Niet altijd, niet overal,
maar af en toe. Fietsen, traag dan wel snel,
blijft een evenwichtsoefening op dunne band-
jes (doorgaans 2,5 centimeter breed voor een
wegfiets) met een steeds hogere snelheid, in
een wedstrijdpeloton dat steeds dichter op 
elkaar is gaan rijden. Statistieken zijn er niet –
waarom niet overigens? – maar niet elke waar-
nemer kan fout zijn: profs vallen steeds vaker.
Koersen is de Hunger Games op twee wielen.

Als hij maar geen wielrenner wordt, want in
die sport vallen ze zich met wat meeval een
breuk of gaat hun hart rare dingen doen. Als
het even tegenzit vallen ze zich dood of ontwa-
ken niet. En als de renners niet vanzelf vallen,
bestaat nog altijd de levensgrote kans dat ze
omver worden geknald door een motor, door
een onvoorzichtige toeschouwer of door alle-
bei. Topsport moet beter zorg dragen voor zijn
atleten. Maar hoe moet het wielrennen dat

doen?
Alle oplossingen waarmee

men is komen aandraven, met
alle respect, geen enkele zal
werken. Lokale circuits zoals
de Ronde van Vlaanderen?
Men vergeet dat er ook eerst
180 kilometer of zo van punt
naar punt wordt gereden. Hoe
wil je de hele openbare weg
veilig maken? En als dat al zou
kunnen, dan kan een armlas-
tige sport als wielrennen dat
onmogelijk dragen. Airbags? In
een sport waarin elke gram telt
met een opblaastent een
bloedhete col op fietsen, suc-
ces ermee. Als men koersen

echt veilig wil maken en alle risico moet wor-
den gebannen, zoals de hedendaagse maat-
schappij vraagt, dan is de oplossing simpel:
schaf koersen af.

Sport is zelden ongevaarlijk, maar om dat
gevaar in te schatten bestaat er een begrip:
aanvaard risico. Wie de K2 op wil, de meest
dodelijke berg, weet dat voor elke tien succes-
volle beklimmingen er één het leven laat. Ook
een beenbreuk in het voetbal is een aanvaard
risico. In het volleybal is dat een gescheurde
achillespees. Een occasionele val bij wielren-
nen ís een aanvaard risico. Twintig zware val-
partijen in één rittenkoers is geen aanvaard
risico, maar een groot probleem. Het ongeval
van Bjorg Lambrecht? Een tragedie, een
drama, het noodlot in het kwadraat, en spijtig
genoeg wel een aanvaard risico maar met een
fatale afloop.

Een Pool zet een kaars neer op de plaats van Bjorg Lambrechts ongeval, in het dorpje Belk. 
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Als alle risico
moet worden
gebannen,
zoals de
maatschappij
vraagt, dan is
de oplossing
simpel: schaf
koersen af

D

Pep Guardiola nodigde donder-
dagavond zijn vier potentiële
aanvoerders (David Silva, Fer-
nandinho, Sergio Agüero en 
Kevin De Bruyne) uit in de Tast
Club in Manchester, het restau-
rant waarin hij aandelen heeft.
Die laatste wist toen al dat hij
de aanvoerdersband dit seizoen
alleen bij gelegenheid zou dra-
gen. De spelers hadden beslist.

De Bruyne (28) weet dat zijn
tijd nog wel zal komen. Boven-
dien zal hij ook zonder band
om de biceps leiding geven op
het veld en het verlengstuk van
zijn trainer blijven. 

De Bruyne misgunt Silva
niets. De schuchtere Spanjaard,
die City na dit seizoen zal uit-

De Bruyne moet nog even wachten 
op kapiteinsband bij Man City

zwaaien, ligt uitstekend in de
groep. Het was de logische
keuze.

Binnen de club hadden en-
kelingen nu al graag gezien dat
De Bruyne het uithangbord van
de club werd en ook Guardiola
ziet in hem kapiteinsmateriaal,
maar met een vleugje nostalgie
is nooit iets mis. De aanvoer-
dersband is het toetje voor tien
jaar genot van een tovenaar. Hij
moet Vincent Kompany doen
vergeten.

Kampioen Manchester City
begint het seizoen opnieuw als
favoriet. Kompany is het enige
grote verlies. Hun eerste wed-
strijd is vanmiddag op West
Ham United. (KTH)

Kevin De Bruyne kan zich wel
vinden in de keuze voor David
Silva als nieuwe captain. 
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Antwerp mist
Pius al zeker 
tot play-offs

Het seizoen van Junior Pius (23)
is amper begonnen of het zit er
al nagenoeg op. De Nigeriaanse
verdediger speelde donderdag-
avond tegen Viktoria Plzen zijn
eerste 26 officiële minuten voor
Antwerp, maar moest dan naar
de kant met een knieblessure.
Bij Antwerp vreesden ze na de
wedstrijd voor een ernstige
blessure en dat bleek gegrond.
Na verder onderzoek werd
een scheurtje in de voorste
kruisband vastgesteld. Dat
betekent dat Pius onder het mes
moet en zes tot negen maan-
den zal moeten revalideren. De
medische staf hoopt hem weer
wedstrijdfit te krijgen voor de
start van de play-offs. (SJH)

Neymar verlost
van proces rond
verkrachting

Eén thema op de voorpagina
van de Spaanse kranten: Ney-
mar. Drie weken voor het einde
van de transfermarkt lijkt er
weer beweging te komen in zijn
dossier. Volgens die kranten
zoekt Real een manier om te-
gemoet te komen aan de 180
miljoen euro die PSG vraagt.
Bij Barcelona, dat nog altijd de
voorkeur geniet van Neymar,
veroorzaakt het idee de nodige
paniek. Zij zouden dan ook een
tegenoffensief voorbereiden.
Van de vermeende verkrach-
tingszaak is de aanvaller toch al
verlost. De openbare aanklager
van São Paulo wil het onder-
zoek stopzetten door een ge-
brek aan bewijs. (VDVJ)

Recuperatie cruciaal voor
Gent richting Moeskroen
AA Gent ging donderdag tot op
en zelfs over de grens in Lar-
naca. Jaremtsjoek, Kubo, Lustig
en Ngaedeu kampten op het
einde van de match met kram-
pen. “Een gevolg van de
warmte en de luchtvochtig-
heid”, zegt sportfysioloog Jan
Bourgois, die AA Gent verge-
zelde naar Cyprus. “Als je niet
geacclimatiseerd bent, ga je
overvloediger zweten. Dat
zweet kan niet verdampen,
waardoor je ook niet afkoelt.
Vandaar dat een aantal spelers
te maken kreeg met krampen.”

Spelers voelden zich ziek na
de match, sommigen moesten
zelfs braken, vertelt coach Jess
Thorup. Gisteren zaten ze nog

eens meer dan vijf uur op het
vliegtuig, wat de voorbereiding
op Moeskroen niet bevordert.
“Als je in zulke extreme omstan-
digheden speelt, moet je maat-
regelen treffen om zo snel mo-
gelijk te recupereren”, zegt
Bourgois. “De spelers kregen
hun eerste maaltijd in de kleed-
kamer, onmiddellijk na de wed-
strijd. Dat is héél belangrijk. Het
herstel van de koolhydraten in
de spieren is 30 tot 40 procent
in de eerste vier tot vijf uur.”

Thorup wil vandaag bekijken
hoe zijn spelers er individueel
aan toe zijn. “Maar ik kan nu al
zeggen dat er wijzigingen in het
team zullen komen, want de
spelers hebben afgezien.” (RN)

Voor Genk mag
transferdeadline 
vandaag al zijn
Racing Genk telt de dagen
af. Nog 24 keer slapen. Tot
dan blijft de transfermarkt
een destabiliserende factor
voor de landskampioen.

Bij Racing Genk is het op dit
moment nog mistig. Niet dat de
drie op zes van de competitie-
start een drama is, het gaat
vooral om de manier waarop:
een matige eerste helft op KV
Kortrijk, een hele wedstrijd ma-
tig op KV Mechelen. “We heb-
ben de problemen besproken.
Collectief en individueel”, zegt
coach Felice Mazzu.

Die collectieve gesprekken
gingen over tactiek. Kapitein Sé-
bastien Dewaest: “De coach
heeft deze week een video laten
zien met de zaken die verkeerd
zijn gelopen. Dat waren simpele
dingen die we vorig seizoen wél
goed deden.”

Aan de mentaliteit mag het
straks tegen Zulte Waregem niet
meer liggen, vindt Dewaest.
“Heb je dat volksfeest gezien
toen we vorig jaar kampioen
werden? Daar voetbal je toch
voor? Ik wil er alles aan doen
om dat opnieuw mee te maken.
Ik hoop dat ik niet alleen sta
met dat idee.”

Zijn coach heeft het voorts
over de veranderde fysionomie
van Racing Genk. Zonder Tros-
sard en Malinoski moeten de
Limburgers op zoek naar an-
dere oplossingen. Nygren heeft
wel de voeten maar (nog) niet
de body van zijn voorganger.
Mazzu: “De profielen waarover

we beschikken zijn anders. We
hebben nood aan strijders,
mannen die duels winnen.”

Er sluimert wel meer in Genk
dan louter tactische en fysieke
onvolmaaktheden. Het zit ook
in sommige kopjes. Neem San-
der Berge: vorig seizoen amper
een slechte pass gegeven in
play-off 1, nu onherkenbaar. Het
is de transferperiode die zich
laat voelen in zijn benen. “Ja”,
zegt Mazzu ademloos op de
vraag of de mercato zijn elftal
parten speelt. “Ik zou liegen als
ik het omgekeerde zeg.”

Basisspelers die Genk kam-
pioen hebben gemaakt, dro-
men nog steeds van een trans-
fer. “Ik snap dat wel”, zegt
Dewaest. “Ik heb ook in die si-
tuatie gezeten toen ik bij Char-
leroi zat. Er was interesse en
het was niet gemakkelijk om
mijn hoofd leeg te maken. Voor
de groep zou het goed zijn
mocht de transfermarkt geslo-
ten zijn.”  

Mazzu knikt. “Het mag snel
3 september zijn.” (NVK)

‘Heb je dat
volksfeest gezien

toen we kampioen
werden? Ik wil er
alles aan doen om
dat opnieuw mee

te maken’
SÉBASTIEN DEWAEST

KAPITEIN RACING GENK
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In de voetsporen van legendes
als Butragueno, Ronaldo en
Raúl. Eden Hazard kreeg bij Real
Madrid het rugnummer 7 toe-
gewezen. De voorbije weken
werkte hij de voorbereiding af
met nummer 50 omdat 7 nog in
bezit was van Mariano Díaz.
Volgende week openen de 
Madrilenen La Liga met een uit-
match tegen Celta de Vigo.
Eerst volgt zondag een oefen-
duel in en tegen Roma. (BELGA)


