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Chinese Muur

an alle Amerikaanse profcompetities
zijn de basketballeagues NBA (man-
nen) en WNBA (vrouwen) de meest
libertijnse. Vrije meningsuiting, 
homohuwelijken (althans in de W-
 versie), Trump-bashing, Black Lives
Matter… You name it, they do it. In
het basketbal kan het allemaal, of 
alvast meer dan in andere Ameri-
kaanse sporten. Maar niet altijd en

vooral niet overal. Vrije meningsuiting heeft
zijn geopolitieke grenzen, ook in de sport.

Vijftig jaar geleden al waren Bill Russell van
de Celtics en Lew Alcindor van UCLA (later
beter bekend als Kareem Abdul-Jabbar van de
Lakers) bij de bekendste activisten voor ge-
lijke rechten voor zwarten in en buiten de
sport. Onder andere daardoor was basketbal
tot halfweg de jaren 80 de minst populaire
van alle Amerikaanse profsporten. Geen tien
jaar later was het een geldmachine zonder
concurrentie en dat is het ge-
bleven tot vandaag.

De trigger destijds was de
verschijning van de goddelijke
Michael Jordan. Hij redde
(samen met David Stern) de
NBA van de ondergang en
zette en passant ook Nike op
de kaart als marktleider in de
sportgoederenbusiness. De
eerste expansiegolf van de
NBA dateert van het begin
van de jaren 90 toen Dream
Team I neerdaalde in Barce-
lona en met de toenmalige
heilige drievuldigheid van het
basketbal (Michael Jordan,
Magic Johnson en Larry Bird)
olympisch goud won.

De NBA werd de eerste
Amerikaanse competitie die buiten de lands-
grenzen aandacht kreeg. First we take Europe,
then the world, was hun devies. Al heel snel
viel hun oog op China. Een slimmerik had na-
melijk uitgevlooid dat voor elke Amerikaan
tien sportschoenen in omloop waren. Voor
elke Chinees was dat 0,1 sportschoen, dus één
paar per tien Chinezen of honderd keer min-
der. Shirts en andere merchandising: idem.
Dat kon beter.

De Houston Rockets gingen in China de
beste Chinees Yao Ming (2,29 meter) halen,
met de steun van alle andere teameigenaars
want wat goed was voor één team, was in de
extreem herverdelende NBA goed voor alle
teams. De Rockets hadden in 1995 hun histori-
sche rode shirt gewisseld voor toen moderne
streepjes en keerden snel terug naar het rood,
kwestie van de Chinezen extra op te vrijen.
Rood en Yao Ming bleken een voltreffer. Elk
jaar werd de groei van de NBA in China in
dubbele cijfers geschreven.

De Engelse Premier League kan maar dro-
men van wekelijks 800 miljoen Chinezen die
de competitie kijken op smartphone, digitale
media of gewoon op tv. De deal met Tencent
(internet) en CCTV (Chinese staats-tv) loopt in
de miljoenen. Tencent zag in de laatste vier
jaar zijn abonnees voor de NBA verdrievoudi-
gen en CCTV tekende meteen voor dertig
jaar. 

En nu dreigt aan al dat moois een abrupt
einde te komen. Door één luttel, vrijwel on-
middellijk verwijderd tweetje van ene Daryl
Morey. “Fight for freedom, stand with Hong
Kong”, had die geschreven. Tot zijn dollar/
yuan viel en ook die van de NBA, en de Roc-
kets en de NBA over elkaar heen vielen in hun
excuses richting China.

Toppunt van dat alles: die Morey is alge-
meen manager van de Houston Rockets, nota
bene het ex-team van Ming en die is dan weer
voorzitter van de China Basketbal Association

en zag zich verplicht heftig te
reageren tegen zijn Rockets.
Het Chinese consulaat in
Houston was woedend, Chi-
nese bedrijven zegden hun
partnership op. De anchor
van CCTV kwam met een
statement: we houden meer
van het Chinese rood dan van
het Rockets rood.

De snelle knieval van de
NBA werd dan weer op felle
kritiek onthaald door zowel
de Republikeinen als de De-
mocraten in de VS, waarop de
grote NBA-baas Adam Silver
moest kiezen: de Chinezen
blijven zalven of zijn thuis-
markt geruststellen dat hij
niet had gecapituleerd voor

China. Hij koos voor het laatste: “We zullen de
vrije meningsuiting van onze mensen blijven
verdedigen.” Voor de tweede keer reed de
NBA zich te pletter tegen de Chinese Muur.

De timing voor deze rel kon niet slechter
zijn. Niet alleen is er Donald Trump die de
Chinezen pest met zijn invoerrechten, net
deze week plande de NBA twee oefenwedstrij-
den in China. Niet met de Rockets, nog een
geluk, maar met de Lakers en LeBron James
en de Brooklyn Nets en Kyrie Irving. De eerste
wedstrijd is donderdag netjes doorgegaan,
maar de rechtstreekse uitzending, alle verwij-
zingen in de straten van Sjanghai, alle speciale
festiviteiten, persconferenties en dergelijke
meer werden door de autoriteiten afgelast.
Spelen, bek houden en opkrassen. Vandaag
staat de tweede wedstrijd op het programma.
Morgen zal het NBA-circus ervanonder mui-
zen in de hoop dat tegen de start van het sei-
zoen begin november de gemoederen zijn
bedaard, thuis, in Hongkong en in Peking.

De LA Lakers, met vedette LeBron James, speelden deze week een oefenmatch tegen 
de Brooklyn Nets in Sjanghai. De rechtstreekse uitzending werd wel afgelast. © AFP
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Anderlecht wil sterkhouder 
Chadli definitief aantrekken
De vlucht vooruit. Ander-
lecht heeft contact gehad
met AS Monaco om Nacer
Chadli te kopen. Het belooft
wel een complex dossier te
worden.

Zijn prestatie met de Rode Dui-
vels donderdagavond tegen San
Marino – één doelpunt en een
sterke match op de linkerflank
– toonde andermaal de prima
vorm van Nacer Chadli (30)
aan. Ook bij Anderlecht was de
Luikenaar de laatste weken be-
slissend. Sinds zijn terugkeer
naar België maakte RSCA zeven
goals, Chadli was bij zes ervan
betrokken.

Gezien die impact wil Ander-
lecht er alles aan doen om
Chadli ook volgend seizoen in
het Lotto Park te hebben. Spor-
tief manager Michael Verschu-
eren heeft op een ECA-vergade-
ring in Bordeaux de voorbije
dagen contact gehad met het
bestuur van AS Monaco, de
club waarvan paars-wit Chadli
huurt zonder aankoopoptie. Hij
vertelde de Fransen dat het zijn
intentie is om Chadli langer aan
de club te binden.

Monaco wil afwachten hoe
Chadli – en bijgevolg de inter-
nationale belangstelling – zich
ontwikkelt. Anderlecht wil lie-
ver een snelle doorbraak force-
ren. Dat is slim gezien van Ver-
schueren. Zo is er nu nog geen
concurrentie in de strijd om de
polyvalente international. In de
zomer zal dat wellicht anders
zijn, want het is de verwachting
dat Chadli in de 23-koppige se-
lectie van bondscoach Roberto
Martínez voor het EK zal zitten.

Is dat het geval, dan zal zijn
marktwaarde oplopen. Nu be-
draagt die zo’n 8 miljoen euro. 

Chadli zou zwaar doorwegen
op de loonkosten. Bij Monaco
verdient hij volgens Franse
bronnen 230.000 euro bruto
per maand, aan bovendien gun-
stige fiscale tarieven. Dat is op
jaarbasis net geen 3 miljoen
euro bruto. Alleen Vincent
Kompany en Adrien Trebel
hebben bij de recordkampioen
gelijkaardige cijfers in hun con-
tract staan. Voorzitter Marc
Coucke zou wel bereid zijn een
inspanning te leveren.

En wat wil Chadli zelf? In zijn
entourage valt te horen dat hij
niet weigerachtig staat tegen-
over een verlengd verblijf in
België. Vorige maand zei hij

nog: “Ik ben hier thuis, dicht
bij familie en vrienden die ik 
jaren heb moeten missen.”

Chadli ligt nog tot 2021 vast
in het prinsdom. Aangezien de
kans op een nieuwe start bij
Monaco klein is, zal de club
hem te gelde willen maken. Vo-
rig jaar betaalde Monaco nog 13
miljoen euro aan West Brom-
wich Albion. (PJC)
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Oregon Project
opgedoekt 
na dopingzaak

Sportkledingfabrikant Nike stopt
met zijn omstreden atletiek -
project in Portland, VS. Dat
heeft topman Mark Parker van
Nike aan het magazine Runner’s
World laten weten. Het besluit
om het Nike Oregon Project te
beëindigen is een direct gevolg
van de schorsing van Alberto
Salazar, de grondlegger van het
trainingscentrum. Salazar werd
tijdens het WK in Doha door
het Amerikaanse antidoping-
agentschap Usada voor vier
jaar geschorst wegens het
overtreden van dopingregels.
De ex-marathonloper, coach
van onder anderen Sifan Hassan
en Mo Farah, gaat tegen de straf
in beroep. (BELGA)

Gilbert neemt vandaag 
afscheid van Lefevere
Philippe Gilbert (37) rijdt van-
daag een laatste keer in het
shirt van Deceuninck-Quick-
Step. Dat leek even een vertrek
met slaande deuren te worden,
maar het wordt een afscheid in
vriendschap. “Als ploeg heb-
ben we onze stempel op de
wielergeschiedenis gedrukt”,
zegt hij. “Zó veel zeges, zó veel
kwaliteit. Het was ongeloof-
lijk. Ook voor Patrick Lefevere
waren dit de drie mooiste jaren
sinds hij manager is.”

De Ardennees geeft zichzelf
negen op tien. “Op basis van
wat ik zelf gewonnen heb en op
basis van wat ik voor anderen
gedaan heb, was ik een goede
investering voor de ploeg.”

Straks trekt hij voor drie jaar
naar Lotto-Soudal. “Er waren
meerdere ploegen geïnteres-
seerd, maar mijn hoofd stond
snel naar Lotto-Soudal”, zegt
Gilbert. Ik wil nooit rijden voor
een ploeg met een budget van
3 miljoen euro. Zo wil ik niet
eindigen. Ik wil niet op een
camping slapen.”

Zijn WK ging door een val de
mist in. Neemt hij een revan-
chegevoel mee naar de Ronde
van Lombardije? “Ik houd van
deze koers. Maar toen ik won,
in 2009 en 2010, was dit een
andere wedstrijd. Nu vrees ik
dat ik het zal moeten afleggen
tegen de echte klimmers als 
Roglic, Bernal of Woods.” (BA)

International Nacer Chadli was dit seizoen bij zes van de zeven
Anderlecht-goals betrokken. © GETTY IMAGES

Nog nooit werd een teamspor-
ter in België verkozen tot Sport-
vrouw van het Jaar. Zeven keer
haalde basketbalspeelster Ann
Wauters het podium, nooit ging
ze met de trofee aan de haal.

Mogelijk komt daar dit jaar
verandering in. Kampioen in de
Amerikaanse competitie WNBA
en meest waardevolle speler
van de finale: Emma Meesse-
man (26) beschikt over serieuze
adelbrieven. “Ik heb mijn ver-
antwoordelijkheid genomen”,
zei de ster van de Washington
Mystics. Voorts is Meesseman
de leading lady bij de Belgian
Cats, die vijfde werden op het
EK (na brons op het EK 2017 en
de vierde plek op het WK 2018).

Meesseman na WNBA-titel topfavoriet
voor Sportvrouw van het Jaar

In 2013 werd Meesseman ze-
vende in het referendum;
twaalfde in 2014; negende in
2015; zesde in 2016; derde in
2017 en 2018. Na het zilver van
zevenkamper Nafi Thiam op
het WK atletiek ligt Meesseman
in poleposition voor de trofee
van 2019. Of het moet zijn dat
gymnaste Nina Derwael, de lau-
reate van 2018, vandaag nog ie-
dereen met verstomming slaat
op het WK in Stuttgart.

Bij de mannen haalden voet-
ballers Thibaut Courtois (2014),
Kevin De Bruyne (2015) en
Eden Hazard (2018) al de ere-
lijst. Emma Meesseman zou
met haar palmares niet mis-
staan bij de vrouwen. (VH)

Emma Meesseman (Washing -
ton Mystics) is verkozen tot
beste speelster van de finale.
© GETTY IMAGES
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Het wordt een heel speciaal moment voor mij. 
Het vertegenwoordigen van je land is 
een van de mooiste dingen die er bestaan

SERGIO RAMOS KAN VANAVOND SPAANS RECORDINTERNATIONAL (168 CAPS) WORDEN, IN ‘THE GUARDIAN’


