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Het Eekhoff-dilemma

it was/is de tijd van de disfunctionele
mondiale sportbonden. Welke nu de
meest disfunctionele is, de wieler-
bond UCI of de atletiekbond IAAF, dat
juryberaad zal langer in beslag nemen
dan de jury er vrijdag over deed om
Nils Eekhoff zijn wereldtitel af te
nemen.

Wat de atletiekbond bezielde om in
de bloedhete zandbak Qatar, Doha

dus, een wereldkampioenschap te organiseren
op een tijdstip van het jaar dat de temperatuur
’s nachts nauwelijks onder de dertig graden
zakt, weet iedereen: geld. Dit WK is een schan-
daal. Het stadion dat u op televisie ziet – áls u
kijkt – en dat leeg is, is open én heeft airco. Qua
ecologische voetafdruk kan dat tellen.

De IAAF is een armlastige bond die wordt ge-
leid door een ex-atleet, maar
Sebastian Coe worstelt met het
verleden. Zijn voorganger La-
mine Diack is samen met zijn
zoon en naaste medewerkers
op de IAAF door de Franse au-
toriteiten aangeklaagd voor
corruptie. Dat ging iets verder
dan gewoon geld aanvaarden.
Bij Lamine Diack kon je des-
tijds riskante dopingstalen
laten verdwijnen tegen beta-
ling. Niet alleen de Russen ken-
den dat systeem. 

U hebt daar tot nog toe heel
weinig over vernomen omdat
de IAAF graag die vuilnis bin-
nenskamers houdt en de atle-
tiekmedia nooit verder kijken
dan startschot en finish. Die
donkere episode verdient in al
haar glorie te worden belicht:
de voorzitter van de grootste olympische bond
regelde het verdwijnen van positieve dopings-
talen, stak geld in zijn zakken en die van zijn fa-
milie en deed ook helemaal niks om in Afrika
of Jamaica performante dopingtesten op poten
te zetten.

De UCI is dan weer een armlastige en tegelijk
archaïsche bond die je alleen maar kunt verwij-
ten dat hij wordt geleid door een stel vleesge-
worden voorbeelden van het principe van
Peter. Vrij vertaald: een soms competent per-
soon wordt op een niveau gepromoveerd/ver-
kozen dat hij/zij niet aankan. Twee problemen:
je haalt de competentie weg waar die goed
werk leverde en je creëert incompetentie op
een hoger niveau.

Dat de UCI naar Harrogate ging met dat WK
kun je haar niet verwijten. Een WK in de herfst
riskeert af en toe regen. Dat de wegen onderlo-
pen, dat had men misschien moeten voorzien
en na afgelopen dinsdag is daar terdege reke-
ning mee gehouden. Wielrennen is een buiten-

sport en in tegenstelling tot cricket kan die wel
doorgaan in een plensbui.

Een renner drie uur nadat hij een flagrante
overtreding heeft begaan zijn wereldtitel afne-
men, is dan weer een apart debat waard, dat
nog steeds woedt. Zelf ben ik voorstander van
een duidelijk reglement: wat niet mag, móét
worden bestraft. Binnen redelijke termijn wel-
iswaar en dat is een debat in het debat waard.
Is het redelijk om iemand iets af te nemen wat
hij op ogenschijnlijk rechtmatige wijze heeft 
gewonnen als achteraf beelden opduiken die
bewijzen dat hij iets heeft gedaan wat onrecht-
matig is? Staat de straf (wereldtitel afnemen) in
verhouding tot het vergrijp (minutenlang ach-
ter een auto aanrijden en af en toe eraan han-
gen)?

Op het eerste gezicht antwoord je twee keer
neen, maar er zijn er die twee
keer ja hebben geantwoord en
hier tekent zich een interes-
sante breuklijn af. Die ligt niet
bij ervaringsdeskundigheid
maar bij wat je verwacht van
een atleet in relatie tot het re-
glement. Nogal wat Angelsaksi-
sche commentatoren konden
zich vinden in de beslissing van
de jury. Die draaiden de vraag-
stelling om: is het redelijk om
iemand niet te straffen als die
beelden maar laat opduiken?
Neen, was hun antwoord. Die
calvinisten/ lutheranen toch, al-
tijd weer streng in de leer.

Zij kregen tegenwind uit Ne-
derland. Vaak zijn dat calvinis-
ten, maar voor de gelegenheid
even niet, begrijpelijk. Ook
bijna alle volgers uit traditio-

nele wielerlanden waaronder België stonden
op de achterste poten. Die hebben het tot een
kunst verheven om nogal laks om te gaan met
de regels. Dat komt door onze katholiek geïn-
spireerde volksaard en is wielrennen niet ooit
de meest katholieke van alle sporten genoemd?
Analist en ex-wielrenner Eddy Planckaert
stelde gisteren in de studio: “Wat men niet ziet
mag.” (En komt je fout toch uit, ga biechten en
regel een aflaat.)

Het mag, als het niet wordt gezien/ontdekt,
is dezelfde redenering waarmee jarenlang do-
pinggebruik in het wielrennen is vergoelijkt en
ontkend. “Ik ben niet betrapt, dus het telt niet.”
Wie naar die tijd terug wil, moet zijn hand op-
steken. Overigens is het Eekhoff-incident goed
begrepen en niet langer een dilemma. Aleksej
Loetsenko, een orthodoxe christen, had giste-
ren ook pech en liet zich netjes terugbrengen
tot in het peloton door zijn ploegmaats. Dat
hadden de Nederlanders vrijdag ook kunnen
doen.

Tranen bij de wereldkampioen-voor-vijftien-minuten. De Nederlander Nils Eekhoff moest zijn titel 
bij de U23 inleveren door een ongeoorloofd manoeuvre tijdens de race. © PHOTO NEWS
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Ik hoop tijdens de kerstperiode enkele veldritten te rijden.
Het zou pijnlijk zijn om de hele winter te moeten overslaan

WOUT VAN AERT OP ZIJN FANDAG IN LILLE, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

Van der Poel (43ste) parkeert: 
‘Ik kon geen trap meer geven’
Zelden een renner gezien
bij wie het licht zo uitging
als bij Mathieu van der
Poel. Van topfavoriet ging
het in een paar seconden
naar compleet kansloos.

Een klop van de hamer noem-
den ze het in het Nederlandse
kamp. Dat moet dan toch met
een voorhamer geweest zijn.
“Nooit eerder meegemaakt”,
bekende Mathieu van der Poel
(24). “Ik voelde me best goed,
tot het plots niet meer ging.
Ineens was het op.”

Ook drie kwartier na de race
had de renner geen verklaring.
“Ik heb er goed opgelet om ge-
noeg te eten en te drinken. Ik
had ook geen honger toen het
gebeurde. Het was heel raar:
toen ik loste, voelde ik me leeg
en duizelig, maar de laatste
vier, vijf kilometer voelde ik me
opnieuw beter.”

Het was op 12,7 kilometer
van de finish dat Van der Poel
instortte, op de Oak Beck
Climb, een helling van 1,1 kilo-
meter aan 5,8 procent met een
piek van 10,9 procent. Zwaar
na zo’n lastige wedstrijd, maar
ook geen moordcol. “Meestal
zie je dit soort inzinkingen in
het hooggebergte”, zei bonds-
coach Koos Moerenhout. 

Mike Teunissen vertelde hoe
de kopman van Oranje ander-
half uur voordien al een soort
noodsignaal had uitgestuurd:
“‘We moeten gaan aanvallen’,
zei Mathieu. Want hij had het
zó koud.” Daarmee was hij geen
uitzondering. Tim Wellens
stond na afloop letterlijk te
klappertanden, Yves Lampaert

werd in de mixed zone in een
thermisch deken gewikkeld. 

Het was wel opvallend dat
Van der Poel een van de eerste
favorieten was om zijn regen-
vest uit te trekken, kort na het
aansnijden van de lokale ron-
des in Harrogate. Drie ronden
voor het einde ging ook zijn
windjack overboord, dat eerst
om zijn lenden had geflapperd.

Maakte de wereldkampioen
veldrijden daar een inschat-
tingsfout? Van der Poel: “Kleren
hielpen gewoon niet. Op een
bepaald moment had ik zes of
zeven lagen aan, waarbij twee
regenvesten, maar nog had ik
het koud.”

Hard koersen was nog zijn
enige remedie om het een
beetje warm te krijgen. Tot
plots het licht uitging. “Ik kon
geen trap meer geven, ik kon
geen wiel meer volgen.”

De manier waarop hij het al-
lemaal vertelde, was laconiek.
Alsof Van der Poel de ontgoo-
cheling al verteerd had. “Dit is
een gemiste kans, maar er ko-
men er nog. Ik vind in ieder ge-
val dat ik mezelf niets te verwij-
ten heb.” (BA)
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MATHIEU VAN DER POEL

Dennis al voor
WK ontslagen
door Bahrein

Rohan Dennis heeft afgelopen
week in Yorkshire de wereldtitel
tijdrijden veroverd zonder dat hij
in dienst was bij een ploeg. 
Bahrein-Merida, waar Dennis
sinds begin dit jaar voor reed,
maakte na de WK-wegrit be-
kend dat zijn contract al op 13
september was ontbonden.
Dennis verliet in de zomer zon-
der uitleg de Tour de France. Hij
was ontevreden over het mate-
riaal van zijn ploeg en stapte in
de twaalfde etappe af, een dag
voor de tijdrit. Dennis hield zich
sindsdien stil en reed geen
koers, tot hij woensdag in Enge-
land zijn wereldtitel tijdrijden
prolongeerde. Gisteren moest
hij opgeven in de wegrit. (ABD)

Goud voor Van Vleuten
na monstersolo
Na slechts 45 kilometer koers,
op 104,7 kilometer van de eind-
streep, sprint Annemiek van
Vleuten omhoog op de Loft
House, een gemeen hellinkje in
Yorkshire. De concurrentie pro-
beert aan te pikken, maar zakt
buiten adem terug op het zadel,
terwijl zij maar blijft dansen op
de pedalen. Het is het begin van
een zelden geziene monster-
solo, resulterend in een derde
Nederlandse wereldtitel op rij
bij de vrouwen, na Chantal
Blaak in 2017 en Anna van der
Breggen in 2018. 

Die laatste rijdt nog naar het
zilver, op 2:15 van Van Vleuten.
Amanda Spratt uit Australië
wordt derde op 2:28. “Ik heb

heel lang gedacht dat ik met iets
heel doms bezig was met heel
goede benen”, zei Van Vleuten
achteraf. 

Dit jaar won ze al de Giro
Rosa met meer overmacht dan
ooit. Ze trapte op de Neder-
landse kampioenschappen tij-
dens de tijdrit waarden die ze
nog niet eerder had bereikt. 
Zolang er nog schot in zit, is een
punt aan de horizon niet aan
de orde. Van Vleuten: “Ik werk
er hard voor, ik beleef er veel
plezier aan, er is balans in mijn
leven. Het gaat nu alleen nog
maar om de finesses om top top
top te zijn. Testen, materiaal
verbeteren, evalueren. Stilstand
is voor mij achteruitgang.” (VK)

De Nederlandse kopman, verkleumd na een helse race, wordt
aan de finish opgewacht door zijn vriendin. © PHOTO NEWS

Niet gedacht dat Mads Pedersen
wereldkampioen zou worden,
zei bondscoach Rik Ver-
brugghe. “Weinigen zullen hem
hebben voorspeld. Je ziet dat
de mannen vooraan tegen dat
koude weer kunnen.” 

Daar waren de Belgen dus
niet voor gebouwd. Philippe
Gilbert misschien, maar die viel
bij het ingaan van de plaatse-
lijke rondes en keerde nooit
meer terug. Verbrugghe hield
gisteren nog een warm pleidooi
voor stayeren. Vrijdag werd de
Nederlander Nils Eekhoff als
wereldkampioen gediskwalifi-
ceerd na langdurig stayeren.
“Het is het reglement, dat weet
ik. Het betekent wel dat Gilbert

Rik Verbrugghe teleurgesteld: 
‘Fysiek konden we niet mee’

niet achter de auto’s kon terug-
keren.” En zonder Gilbert was
het aan de rest, die het ook lie-
ten afweten. 

“We kwamen tekort toen
Van der Poel en Trentin ver-
trokken. Teuns zat in een
groepje daarvoor, maar hij kon
niet mee toen ze passeerden.”
Ook Greg Van Avermaet kon
niet mee en hij was nochtans
een kopman bij de Belgen. Ver-
brugghe: “Hij voelde zich niet
goed.”

Hij had een tactisch plan,
maar daar kwam niks van in
huis. “Fysiek konden we niet
mee. Dan kun je tactisch niets
uitrichten. We waren gewoon
niet sterk genoeg.” (MG)
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BONDSCOACH BELGIË


