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Ik heb op het court alles bereikt. Nu wil ik 
de wereld rondreizen en mensen bewust 
maken van het bestaan van gewrichtsreuma

CAROLINE WOZNIACKI (29) STOPT NA DE AUSTRALIAN OPEN MET PROFTENNIS, OP INSTAGRAM
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Het tijdritdilemma

et blijft een van de grote mysteries
van de Belgisch topsport: ondanks
een bijna totale desinteresse de laat-
ste drie decennia is tijdrijden ineens
een Belgisch specialisme geworden.
Ineens was daar Yves Lampaert,
daarna kwam Victor Campenaerts.
Nog iets later probeerde Remco Eve-
nepoel hoe het voelde om een uurtje
plat te liggen en dat voelde goed.

Campenaerts verbeterde in april in Mexico het
werelduurrecord, Evenepoel won zilver op het
WK in Harrogate. Tussen Mexico en Harrogate
won Wout van Aert de tijdrit in de Dauphiné
en aansluitend werd hij ook Belgisch kampi-
oen, waarbij hij Lampaert, Evenepoel en Cam-
penaerts klopte.

Resultaat van dat wonder-
baarlijke 2019: niet alleen
heeft België twee quotaplaat-
sen voor de olympische tijdrit
en vijf kandidaten, maar in te-
genstelling tot vorige Olympi-
sche Spelen toen het smeken
was om een wegwielrenner te
vinden die ook de tijdrit wilde
rijden, hebben ze nu alle vijf
goesting. Het grootste verschil:
ze kunnen alle vijf prijs rijden.
De vijfde is overigens Thomas
De Gendt, die zichzelf een hele
tijdrijder vindt en hij heeft nog
gelijk ook.

Eén wielrenner is al zeker
van zijn nominatieve quota-
plaats en dat is Remco Evene-
poel, die op het wereld -
kampioenschap alleen in
Rohan Dennis zijn meerdere
moest erkennen. Normaal had
Victor Campenaerts zich ook geplaatst voor
Tokio 2020. Daarvoor moest hij gewoon bij de
eerste acht eindigen op het WK, maar dat lukte
niet. Campenaerts kwam ten val en werd elfde.
Was hij op zijn fiets blijven zitten, dan hield
deze column hier op.

Het was die woensdag in de mixed zone in
Harrogate meteen duidelijk dat dit een heel
vervelend scenario was, want wie moest nu 
de tweede tijdrijder op het WK worden? Een
superspecialist of toch maar een wegrenner
die later in de week ook goed uit de voeten zou
kunnen op het erg selectieve parcours? Dat
vraagstuk is vandaag nog steeds hangende en
voorlopig is er geen oplossing en dus ook geen
tweede naam.

Aldus tekent zich een dilemma af voor de
wielerbond: kan die het zich veroorloven om
werelduurrecordhouder Victor Campenaerts
thuis te houden? En zo ja, ten voordele van
wie? In een normaal sportland en in een an-
dere sport zou men kiezen voor de combinatie
beste atleet/beste voorbereiding, dus Campe-

naerts. Alleen zijn wij geen normaal sportland
en is wielrennen een beetje een aparte sport
waarin andere dan sportieve belangen spelen
en de logica van de topsport soms ver zoek is.

De wielerbond moet zijn prioriteiten bepa-
len. Wat is belangrijker: één, misschien twee
medailles halen in het tijdrijden? Of voluit gaan
voor Remco Evenepoel in de wegrit? Een com-
binatie van beide nummers met Evenepoel
twee keer als speerpunt? Voor wie niet mee is
met de hele toestand van quota- en andere
plaatsen: België heeft zeven plaatsen (twee
voor de tijdrit en vijf voor de wegrit) maar ei-
genlijk zijn dat er vijf want dat is het maximaal
aantal wegrenners dat een land naar de Spelen
mag afvaardigen. Twee tijdrijders moeten ook
de wegrit rijden of omgekeerd.

Zoals de kaarten nu liggen,
gaat het voor de tweede start-
plaats in de tijdrit tussen 
Campenaerts en Van Aert. De
eerste heeft bewezen dat hij
kan pieken als hij 100 procent
naar een evenement toeleeft.
De tweede heeft bewezen dat
hij een hele grote motor heeft,
als hij tenminste snel weer zijn
oude niveau haalt.

Van de week stonden ze
samen in de krant. Ook dat is
wielrennen: keiharde concur-
renten en toch beschaafd
samen een interview geven.
Campenaerts wil die tweede
plek, Van Aert ook. Campena-
erts had die plaats kunnen
eisen op basis van zijn status
maar deed dat niet. Van Aert
excuseerde zich dan weer
bijna voor zijn olympische

droom. Was een van beiden nog in dienst bij
een ploeg gesponsord door de Nationale Lote-
rij, dan had de wielerbond de knoop al lang
doorgehakt, maar zowel Van Aert (het Neder-
landse Jumbo-Visma) als Campenaerts (het 
Japanse NTT, vroeger Team Dimension Data)
rijdt in het buitenland.

De logica bestaat erin dat Campenaerts
voorlopig het tweede olympisch ticket krijgt,
zich volle bak mag voorbereiden op de Olym-
pische Spelen (dat wil zijn ploeg ook) en op
een vastgesteld tijdstip vormbehoud toont.
Geen enkele andere renner zal zo minutieus
kunnen en willen focussen voor dat ene uur
olympisch zo hard mogelijk rijden als Campe-
naerts. Haalt hij tegen juni geen niveau, dan
wordt het plan B. Of dat Van Aert moet zijn, zal
nog moeten blijken. De Gendt idem. 

Toch even deze slotbemerking: renners die
zichzelf de nek afrijden in de Tour en de Spe-
len snel-snel meepakken, die tijd hebben we
hopelijk achter ons. Olympische Spelen zijn
belangrijker dan een rit in Tour.

Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts op de piste in Gent. In tegenstelling tot Remco
Evenepoel is hij nog niet zeker van een olympische selectie. © BELGA

De logica is dat
Campenaerts
voorlopig 
het tweede
olympisch
ticket krijgt en
op een bepaald
tijdstip
vormbehoud
toont. Zo niet
volgt plan B
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Vlaamse Reus
gaat naar
Meesseman

De eerste sportprijs is uitgereikt:
gisteren mocht Sonja Tankrey,
de moeder van Emma Meesse-
man, de Vlaamse Reus ophalen
voor haar 26-jarige dochter.
Ruim tweehonderd Vlaamse
sportjournalisten en -medewer-
kers verkozen Meesseman (684
punten) boven gymnaste Nina
Derwael (565) en renner Victor
Campenaerts (214). Ze volgt
Derwael op, die de trofee in
2017 en 2018 ontving. Het is
de eerste keer dat een basket-
balspeelster een individuele prijs
krijgt. Meesseman schreef dit
jaar geschiedenis: ze won met
Washington de WNBA-titel en
werd uitgeroepen tot beste
speelster van de Finals. (VH)

Discuswerper Milanov is
topsportcontract kwijt
Tweeënzestig atleten lopen ge-
lukkig rond op de olympische
stage in Belek, eentje niet: 
discuswerper Philip Milanov
kreeg te horen dat zijn tewerk-
stellingscontract niet wordt 
verlengd. Zijn trainer en vader
Emil staat straks eenzelfde lot
te wachten. “Op acht maanden
van de Spelen. Kun je dat 
geloven?”, baalt vader Milanov.
“We worden als een biefstuk op
straat gegooid.”

De timing is ongelukkig er-
kent Rutger Smith, sinds een
maand topsportcoördinator
van de Vlaamse Atletiekliga.
“Maar de contracten lopen nu
eenmaal in deze periode af en
we moesten keuzes maken.”

Sinds zijn zilver op het WK
atletiek in 2015 en op het EK in
2016 kon de inmiddels 28-jarige
Brugse atleet met Bulgaarse
roots niet meer overtuigen. Hij
werd vooral afgeremd door
blessures en pijn aan de rech-
tervoet. Op het WK in oktober
overleefde Milanov de kwalifi-
caties niet, hij werd pas 29ste. 

“Met zo’n resultaat kan ik
een contractverlenging niet ver-
dedigen”, legt Smith uit. “Hij
krijgt wel een olympische
beurs. Met dat bedrag kan hij
al zijn kosten inbrengen. En 
zodra hij de olympische limiet
gooit, hij kan opnieuw aan-
spraak maken op een con-
tract.” (VH)

- De kopie bevatte ook ontelbare veranderin-
gen en antidateringen.

- Mailverkeer werd aangepast en veranderd
om getuigen te incrimineren.

- Op 23 oktober, na de eerste vragen van het
WADA over die fraude, kwamen de Russen met
nieuwe data die ze “nog hadden gevonden”;
ook die bleken vol te zitten met vervalsingen.

Met de bekentenis van Ganus kunnen we
twee kanten uit. Volgens Peter Van Eenoo van
het Docolab in Gent is de kans erg groot dat
Rusada het licht heeft gezien. “Het nieuwe Ru-
sada laat vaak stalen bij ons analyseren, zoals
in andere Europese labs, en de samenwerking
is erg transparant. Anderzijds hou ik altijd een
slag om de arm.”

Wat als Ganus mee in het Russische complot
zit? Die these is op zijn minst even plausibel als
dat hij de zoveelste gedegouteerde is in het Ru-
sada. De kans dat de Russen zich weer hebben
vergist in het aanstellen van een nieuwe baas

in de dopingbestrijding lijkt klein, maar afge-
zien daarvan hebben ze in alle andere aspecten
van de zaak onwaarschijnlijk geblunderd. Het
geknoei met de databases is ofwel amateurisme
van een kinderlijke naïviteit of ze rekenen op
de twijfel die bij enkele sportprominenten zal
ontstaan.

Het Russische antwoord is vrij simpel en
zaait verwarring: “Ho maar, de database die wij 
hebben overhandigd is correct; de database die
jullie hebben is vervalst door jullie klokkenlui-
der(s).” Die bewering hebben de onderzoekers
van het WADA inmiddels kunnen counteren.
Uit de achterliggende cyberdata is makkelijk te
achterhalen wanneer en hoe de data zijn aan-
gepast en op dat moment waren de drie naar
de VS gevluchte Russen niet meer in Moskou.

DEUR OP EEN KIER
Maandag zal het WADA een beslissing advise-
ren aan de internationale sportbonden, het In-
ternationaal Olympisch Comité (IOC) op kop.
Dat wordt ongetwijfeld ‘schorsen, die Russi-
sche handel’. De mondiale atletiekfederatie
IAAF zal niet op de stappen terugkeren: het
aantal Russische atleten dat volgende zomer
in Tokio loopt, springt en werpt zal op twee
handen te tellen zijn. 

Hoe het IOC zal reageren, is minder voor-
spelbaar. Sportpaus Thomas Bach, die in 2013
mede met de zegen van Poetin opvolger werd
van Jacques Rogge, wees onlangs nog op de
onschuld van de cleane Russische atleet.

Bach wil wellicht de deur op een kier hou-
den, zoals in Pyeongchang bij de Winterspelen
van 2018. De hele kwestie zal draaien rond hoe-
veel ‘Russia’ te zien zal zijn in Tokio. Uiteinde-
lijk liepen de Russen in Zuid-Korea rond in hun
kleuren en met ‘Olympic Athlete from Russia’
op de rug. Alleen hun vlag werd niet uitgehan-
gen en hun volkslied is ook niet gehoord toen
de medailles hun kant uitkwamen.

Niet in rood-blauw-wit maar in appelblauw-
zeegroen en Olympic Athlete op de rug, een
beetje zoals de excuusploeg met olympische
vluchtelingen, dat zou een mooi compromis
zijn voor Tokio.

handel’

omschrijving Olympic Athlete from
Russia (OAR).

2018
Hoewel twee cleane Russen worden
betrapt op de Winterspelen, laat het
IOC Rusland opnieuw toe in de olym-
pische familie. Ondertussen gaat de
hertesting van oude stalen van 2008 en
2012 onverminderd door en maken de
Russen een kwart uit van de retroactief
geschorsten.
In september besluit ook het WADA de
schorsing van Rusland op te heffen,
met als voorwaarde dat de database
van het Rusada voor eind dat jaar in
hun bezit is. Het IAAF houdt de ban in
stand.

2019
De gevraagde documenten worden
overhandigd, maar na de deadline. Uit
analyse blijkt dat die massaal zijn ver-
valst. Maandag beslist het WADA, met
nieuwe voorzitter Witold Banka, meer
dan waarschijnlijk om het Rusada en
Rusland op non-actief te zetten. (HVDW)

‘Wij Russen hebben het 
weer eens verknoeid en 
als dat niet tot een zware
straf leidt, wat dan wel?’

JOERI GANUS
HOOFD VAN HET RUSSISCHE
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