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Goffins stunt volstaat niet op ATP Cup
Daarom pakte ik elke bal agres-
sief aan, dat maakte het ver-
schil.” 

Zijn tweede zege tegen de
negentienvoudige grandslam-
winnaar – op de Masters in 2017
deed Goffin het al eens – ging
de wereld rond. Het was pas de
tweede keer ooit dat Nadal in
een teamcompetitie verloor. De
eerste maal was dat in 2004,
toen hij zeventien jaar was. 

“Die match tegen Dimitrov
heeft me geïnspireerd”, glim-
lachte Goffin. “Mijn vertrouwen
kreeg daar een boost. Ik was
klaar om er van begin tot einde
voor te vechten, al was het niet
makkelijk om in het slot mijn
zenuwen in bedwang te hou-

den.” Met deze ingesteldheid en
dit tennis moet Goffin op de
Australian Open, mits een fat-
soenlijke loting, toch gensters
kunnen slaan. 

In zijn kielzog zullen zijn
ploeggenoten dat ook willen
doen. Zo tankte Kimmer Cop-
pejans gisteren na een leuke
tweede set tegen Roberto Bau-
tista Agut (1-6, 4-6) vertrouwen
voor de kwalificaties in Mel-
bourne Park, die dinsdag van
start gaan. 

Zelfs Steve Darcis, energiek
en positief coachend, kan na
zo’n geslaagd debuut als kapi-
tein zijn allerlaatste opdracht
als speler met een glimlach op
het gezicht aanvatten. (FDW)

België heeft zich niet 
kunnen plaatsen voor de
halve finales van de ATP
Cup in Sydney. David Goffin
klopte wel Rafael Nadal,
waardoor hij met een goed
gevoel naar de Australian
Open reist.

Een paar millimeter. Zoveel
scheelde het opdat niet Spanje
maar België vandaag de halve
finale tegen Australië zou spe-
len. Sander Gillé en Joran Vlie-
gen deden in de Ken Rosewall
Arena alles goed in het beslis-
sende dubbelspel tegen Rafael
Nadal en Pablo Carreño Busta,
maar kwamen een tikkeltje ge-
luk tekort om breakpunten op

Goffin juicht na zijn zege
tegen Nadal. © AFP

het einde van de tweede set om
te zetten. Ze verloren met 7-6,
5-7 en 7-10. Beide Limburgers
kunnen wel met opgeheven
hoofd naar Melbourne. 

Iets dat ook David Goffin gaat
doen. Hij zette een sensationele
prestatie neer tegen de Spaanse
nummer één (6-4, 7-6). Rafael
Nadal was misschien niet super,
maar de 29-jarige Luikenaar ac-
teerde fysiek, mentaal en tech-
nisch op topniveau. 

“Ik moest mijn sterkste wa-
pens gebruiken”, wist Goffin.
“De bal snel nemen en kwaliteit
in mijn slagen steken. Ik moest
Nadal laten lopen en hem niet
het spel laten dicteren met zijn
forehand, anders was ik dood.

Yellow Tigers
grijpen naast
olympisch ticket

De Belgische volleybalvrouwen
moeten een kruis maken over
de Spelen in Tokio. Ze verloren
op het olympisch kwalificatie-
toernooi in Apeldoorn hun
derde en laatste poulewedstrijd
tegen Turkije met 3-2. Vice-
 Europees kampioen Turkije won
de twee eerste sets vlot en liet
België geen kans. Nadien recht-
ten de Yellow Tigers de rug,
maar de beslissende vijfde set
ging met 15-10 verloren. De
speelsters van Gert Vande
Broek sluiten de groepsfase af
op een derde plaats met vier
punten, net achter Turkije (5)
en Duitsland (9). Alleen de top
twee mocht naar de halve fina-
les vandaag. (BElgA)

Saudi-Arabië wil zich te allen prijze laten gelden op het mondiale speelveld

Sportswashing
in de woestijn

Spaanse Supercopa. Normaal is dat de kampioen
tegen de bekerwinnaar. Om voor iedereen de trip
naar het Midden-Oosten wat te stofferen – niet het
minst voor de gastheer – werden ook uitgenodigd:
Valencia (verkiezend finalist van de Copa del Rey),
Atlético de Madrid (tweede in La Liga) en uiteraard
Real Madrid, hoewel vorig seizoen geen platte
prijs gehaald. De finale wordt zondag gespeeld
tussen Real en Atlético, een Madrileense stads-
derby in de woestijn.

De Saudi’s hebben daar flink voor betaald: mi-
nimaal 8,9 miljoen euro voor de deelnemers en
12 miljoen voor wie de finale haalt. De Spaanse

voetbalbond krijgt een kleine 8 miljoen toegestopt
en noch de clubs noch de Spaanse bond hebben
zich verder vragen gesteld, ook niet toen hun fans
afhaakten voor de trip.

De vragen rond mensenrechten werden afge-
wimpeld. Jamal Khashoggi, iemand? De onder-
drukking van de vrouw? De vele gevangenisstraf-
fen zonder proces? De publieke onthoofdingen
(146 in 2019 aldus Amnesty International)? Of mis-
schien de nu al vijf jaar durende bombardementen
in Jemen? Nooit van gehoord in Voetballand en
bij uitbreiding op Planeet Sport. Als kroonprins
Mohammad bin Salman – beter bekend als MBS –
namens zijn General Sports Authority roept (en
betaalt), geeft de sport present.

Jamal Ahmad Khashoggi was de Saudi-Arabi-
sche journalist die in oktober 2018 op gruwelijke
wijze werd vermoord in de Saudische ambassade
in Istanbul. Een documentaire van het Ameri-
kaanse PBS toonde haarfijn aan dat alle betrokke-
nen bij de moord uit de inner circle van Moham-
mad bin Salman kwamen.

MBS is de kroonprins, de zoon van de koning
en de de facto leider van de oliestaat. Hij regeert
als een verlicht despoot en staat mondjesmaat
versoepelingen van de strenge wahabitische of 
salafistische leefregels toe. Zo mogen vrouwen 
inmiddels van hem met een auto rijden. Sinds
2012 kunnen Saudische vrouwen ook deelnemen
aan de Olympische Spelen, zij het onderworpen
aan de strenge kledingvoorschriften.

Zijn ze gek van sport, willen ze hun imago
opsmukken of is het geopolitiek? In Saudi-
Arabië is het een beetje van alles. Ze hebben
geld met hopen, waardoor ze zich zelfs 
de Spaanse supercup kunnen veroorloven.

HANS VANDEWEGHE

De grote Fernando Alonso lag van de week in de
Arabische woestijn onder zijn Toyota Hilux, om
zijn kapotte ophanging te repareren. Ergens tus-
sen Al Wajh en het futuristische Neom was een
foute rots voor zijn wielen opgedoken. Alonso is

niet langer topfavoriet in de Dakar. Ooit reed die
rally van Parijs naar Dakar in Senegal, vanaf 1994
werd het een bijna louter Afrikaanse affaire. Tus-
sen 2009 en 2019 week de organisatie uit naar
het veiligere Zuid-Amerika. Een beetje cynisch dat
een event dat (beweert dat het) Afrika mijdt om-
wille van aanslagen nu bij een van de (vermeende)
sponsoren van islamistisch geweld te gast is. De
Dakar duurt nog tot 17 januari.

Die was net vertrokken uit Jeddah toen de eer-
ste vliegtuigen met daarin delegaties van vier
Spaanse topvoetbalclubs landden. Zij zijn woens-
dag begonnen aan een vierhoekstoernooi, de

Topcoureur
Fernando
Alonso scheurt
met zijn
Toyota van 
Al Wajh naar
Neom in 
de Dakar. Die
rally vindt dit
jaar plaats in
Saudi-Arabië.
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Wout van Aert
verkent
vandaag pas
de BK-omloop.
‘Ik verwacht
geen
verrassingen.’
© BELGA
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WK-zonder-Mathieu

ordt u ook badend in het zweet
wakker, piekerend over wie zich
zondag op het strand van Sint-
Anneke tot kampioen kroont?
Voelt u de spanning ook al?
Neen? Jammer hé, hier ook niet.
Maar het bevreemdt wel, dat op-
geklopte gedoe, nu al dagenlang,
over wie het WK-veldrijden-
 zonder-Mathieu zal winnen.

Ergens stond dat jongens als Eli Iserbyt,
Laurens Sweeck of Tim Merlier ineens start-
premies tot 10.000 euro per wedstrijd zou-
den kunnen vragen. Als ze tenminste dat
WK-zonder-Mathieu zouden winnen en een
jaar in een tricolore kampioenentrui zouden
mogen rijden. Zou, zou, zou… Voor Mathieu
van der Poel zelf verandert er
niks. Hij vangt tot wel 12.000
euro voor een cross vertelde
mij een oud-crosser die ik in
Brussel vorige week tegen het
lijf liep. Een andere bezwoer
mij dan weer dat hij niet
onder de 15.000 ging en van
een tv-mens heb ik zelfs al
20.000 euro gehoord.

Er zijn niet te veel sporters
en alvast geen wielrenners die
zoveel worden betaald voor
een openbare intensieve trai-
ning als Mathieu van der Poel.
Die plant in het weekend een
uur submaximaal gelardeerd
met blokjes en halfweg rijdt
hij in een van die blokjes alles
wat nog in zijn wiel hangt in
de vernieling. Gaat het daarna
te snel en is het niet leuk
meer voor het publiek, dan
speelt hij dat hij een fout maakt en valt ge-
controleerd, zodat de anderen weer op zijn
wiel kunnen komen. In een volgend blokje is
het dan definitief prijs. Iedereen content, en
kassa.

Mathieu doet zeker niet mee want hij mag
dan al klinken als een Noorderkempense
Belg, hij heeft een Nederlandse identiteits-
kaart. Daarom de vraag: is 10.000 euro start-
premie voor the best of the rest niet wat
overdreven? Wout van Aert, ook met Neder-
landse roots en rijdend voor een Neder-
landse ploeg maar wel een echte Belg, doet
ook al niet mee voor de prijzen en die is wel
van het kaliber Mathieu.

Wel even met twee woorden spreken:
Wout van Aert speelt normaal niet mee voor
de prijzen, maar die jongen is zo’n klasbak en
die nationale trui is zo gegeerd en de rest zal
zo naar elkaar kijken, met name die drie van
die ene ploeg (zie verder), dat Van Aert de
dark horse is van het WK-zonder-Mathieu aan
’t strand van Sint-Anneke.

Nu gebeurden er in de loop van de voor-
bije weken wel een aantal wereldschokkende
dingen in het crosswereldje en die zullen –
volgens de gespecialiseerde pers – hun in-
vloed hebben. Neem nu de benen van Tim
Merlier. Die heeft een lief: Cameron Vanden-
broucke, dochter van de betreurde Frank.
Met plotse liefde kan het twee kanten uit: of
de benen zijn van fluweel en het wordt niks,
of ze zijn van staal en Merlier vliegt zoals ooit
in de Vuelta zijn schoonvader die hij nooit
heeft gekend. (Al was daar in zijn geval mis-
schien nog wat anders in het spel.)

Iemand met veel kilometers in het veldrij-
den beweerde begin december al dat Merlier
het WK-zonder-Mathieu ging winnen. Dat zou
een unicum zijn: nog nooit mocht een renner

in hetzelfde seizoen de trico-
lore trui op de weg en in het
veld dragen.

Er was nog gedoe. Tussen
Michael Vanthourenhout,
Laurens Sweeck en Eli Iser-
byt met name. De ene ver-
weet de andere dat hij op
zijn wiel reed en niet had
meegeholpen om een gat te
dichten, erger nog, zelfs een
gat had dichtgereden met
een concurrent in het wiel.
Naar het schijnt pakt de may-
onaise weer – hebt u ’em? –
bij Pauwels Sauzen-Bingoal
(de naam alleen al) en is een
en ander uitgepraat. Welnu,
reken maar van niet. Don-
derdag stond in de krant hoe
dat moet gaan: we mogen al-
leen achter elkaar rijden als
er geen concurrent mee-

komt. Maar elkaar helpen, dat doen we niet,
tenzij we ons niet te best meer voelen. Met
dien verstande dat in dat laatste geval ook
helpen niet meer kan, maar dat zeggen ze er
niet bij.

Om de druk wat af te houden is er een blik-
semafleider gezocht. Toon Aerts die moeilijk
vooruit geraakt met zijn ribben, dat verhaal
geloven de mayonaisemannen niet. Iserbyt
had eens een maat en die had eens één gebro-
ken rib en die kon eens een week zijn bed niet
uit. Dat Aerts met drie gebroken ribben kan
fietsen, daar loopt slimme Eli niet in.

Ten slotte hoorde ik in Brussel van een
oud terugkerend fenomeen. Men stelde mij
de vraag wat ik ervan vond dat een aantal
toppers de Spaanse zon ineens verkoos
boven rijden in de DVV-trofee. En of dat niet
te maken had met even uit competitie ver-
dwijnen, kwestie van met corticoïden te kun-
nen klooien. Als er morgen een wint die nog
geen platte prijs heeft gereden, dan wordt
het interessant.

Een ponton over de Schelde wordt een blikvanger tijdens het Belgisch kampioenschap. 
© BELGA

Naar het 
schijnt pakt 
de mayonaise
weer bij
Pauwels
Sauzen-Bingoal
en is een 
en ander
uitgepraat.
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maar van niet
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We moeten toch eens een vuist 
maken en tegen onszelf zeggen: 
nu gaan we het verschil maken

ANDERLECHT-VOORZITTER MARC COUCKE IN ‘HET NIEUWSBLAD’

Na de dood van Khashoggi was opgeroepen
om Saudi-Arabië links te laten liggen en in de sport
te boycotten. Kort daarna, terwijl alle gruwelijke
details aan de oppervlakte kwamen, ging een in-
ternationaal golftoernooi vrolijk door. Volgend jaar
wil de European Tour Riyad aandoen voor een
toernooi. Topper Phil Mickelson argumenteerde
zijn deelname met “ik ga daar spelen omdat ik
dat land dan ook eens heb gezien”. Tegen een
Britse journalist die hem daarop aansprak, ant-
woordde hij: “You do you, I’m gonna do me.” 

Andere golfers waren duidelijker: “Wij spelen
golf, wij zijn geen politici.”

BEDEKTE VROUWEN
Tiger Woods en Rory McIlroy lieten de 2,2 miljoen
euro startpremie wel schieten. De Noord-Ier 
McIlroy zei onomwonden: “Dit is een moraliteits-
kwestie. We komen in wel meer landen waar wat
mis mee is, maar dáár speel ik niet.” 

Opvallend, in maart landt de European Ladies
Tour in Jeddah. Vrouwen die zich in het openbaar
vertonen, zijn in Saudi-Arabië verplicht zich hele-
maal te bedekken. De klassieke golftenues voor
vrouwen bij dertig graden en meer zijn topjes en
shorts. Dat wordt schipperen maar toch vooral
veel zweten.

Wat vrouwensport in Saudi-Arabië betreft, is
er één precedent. De eerste – naar Arabische be-
grippen – grote competitie die haar tenten opsloeg
in Saudi-Arabië was in 2018 de WWE, een van de
professionele worstelbonden uit de VS. In oktober
van vorig jaar was het al meteen de beurt aan de
worstelende vrouwen. De zaal zat afgeladen vol
(met mannen) en die zagen geen blote schouders
of billen maar op een hoofddoek na volledig be-
dekte Amerikaanse worstelaars die afwisselend
deden of ze elkaar sloopten.

Saudi-Arabië is een voetballand, geen sport-
land. Ondanks 34 miljoen inwoners en een flink
uit de kluiten gewassen bnp heeft het amper drie
medailles (nooit goud) behaald op alle Olympische
Spelen sinds 1896. Alleen voetbal telt en het na-
tionale team haalt af en toe de World Cup, waar
ze al eens wonnen van België (in 1994 in de VS).
In Rusland vorig jaar wonnen ze in de groepsfase
nog van Egypte, die andere grote macht in het
Midden-Oosten. Hun WK was geslaagd.

In tegenstelling tot andere staten in de Golf was
het tot voor kort ook niet geïnteresseerd in andere
sporten. Sinds de promotie van MBS tot kroon-
prins is daar verandering in gekomen en steeds
volgens dezelfde logica: “Wij willen sport naar ons
land halen en dat mag kosten wat het wil.” Sport-
evenementen zijn duur, maar
geld is voor het huis van Saud
(geschat vermogen: 1.500 mil-
jard euro) geen probleem.

In de Clash of the Dunes be-
gin december gaf wereldkampi-
oen zwaargewichten Andy Ruiz
de Brit Anthony Joshua partij.
De Brit heroverde zijn eerder
verloren kampioensgordel in de
nieuw gebouwde entertain-
mentwijk Diriyah Oasis, net bui-
ten Riyad. Hij nam 55 miljoen
euro mee naar huis.

De plotse sportgekte is puur
opportunisme, sportswashing in
het jargon: sport als middel om
het slechte imago, meestal in
verband met mensenrechten, te
verdoezelen. De sport reageerde
al evenzeer opportunistisch. 
Vorig jaar besliste de formule 1
ineens dat het gedaan moest zijn
met de pitspoezen. “Waarom zo
drastisch?”, vroeg het circuit
zich af. Kort daarna lekte uit

dat Riyad wellicht een F1-wedstrijd krijgt. Half-
naakte vrouwen op het tarmac en op de televisie,
dat zou in Saudi-Arabië, waar F1 niet te zien was,
niet kunnen.

Inmiddels zijn door Saudische rijkaards ook de
eerste schuchtere pogingen ondernomen om 
Europese (voetbal)teams te kopen, maar daarmee
zijn ze hopeloos te laat. De bekendste is Abdullah
bin Mosaad bin Abdulaziz al Saud, niet alleen de
eigenaar van Sheffield United dat dit jaar in de
Premier League uitkomt, maar ook voor de helft
eigenaar van Beerschot. Abdullah bin Mosaad, in
Antwerpse voetbalmilieus als ‘De Prins’ aange-
duid, is een zakenman met banden met het ko-
ningshuis.

Mohammad bin Salman leent voorlopig alleen
zijn naam aan de tweede klasse in zijn land en is
nergens eigenaar van, maar is wel van plan dat te
worden. Hij heeft in oktober een bod uitgebracht
van 2,7 miljard euro bij de Glazer-familie om Man-
chester United te kopen. Daarmee wil hij de con-
currentie aangaan met sjeik Mansour, die met zijn
investeringsmaatschappij Abu Dhabi United
Group driekwart van Manchester City bezit.

Het Public Investment Fund of Saudi Arabia,
het grootste private investeringsfonds van de we-
reld en volledig in handen van het Huis van Saud,
heeft via de subdivisie Sports Development Fund
al zijn interesse laten blijken in de uitgebreide
Club World Cup die de FIFA vierjaarlijks wil in-
richten. De wereldvoetbalbond FIFA mikt daar-
voor op een toernooi dat tussen de 25 en 50 mil-
jard moet genereren en waartegen de teams geen
neen kunnen zeggen.

Die investeringen passen in Vision 2030, die
de transitie van de Arabische belangen van olie
naar andere, moderne industrieën moet begelei-
den. Ook de Amerikaanse profsport mag zich op
interesse van de Arabieren verheugen, zo bleek
uit openbaar gemaakte documenten over de bui-
tenlandse lobbying op Amerikaans grondgebied.

Daarnaast is sport een pion in de geopolitiek
en de verhoudingen in de Golf veranderen snel.
Waar vroeger Qatar en Saudi-Arabië met de neu-
zen tegen elkaar stonden, is in die gespannen re-
latie onlangs een versoepeling opgetreden. Abdu
Dhabi en bij uitbreiding de andere emiraten zijn
de laatste maanden steeds vaker de gebeten hond
voor de Saudi’s en omgekeerd.

Inmiddels weet de Planeet Sport dat Saudi-Ara-
bië als grootmacht van het Midden-Oosten het
spel hard kan spelen. Je hebt de Saudi’s alvast be-
ter te vriend. Neem nu beoutQ, de Saudi-Arabi-
sche betaalzender die het vertikt om sportrechten

te kopen maar alles illegaal cap-
teert van het in Qatar gevestigde
beIN en Eleven en daar een ei-
gen commentaar aan toevoegt.
Die piraterij begon in 2017 toen
Saudi-Arabië een economische
boycot tegen Qatar uitsprak. Tot
dan keken de Saudi’s ook naar
beIN, dat op slag uit de ether
werd gehaald. 

Sindsdien is alles in het werk
gesteld door alle grote competi-
ties van de wereld – onder meer
La Liga, dat er momenteel zijn
supercup organiseert – om in
Saudi-Arabië ook maar één 
advocaat te vinden om beoutQ
aan te klagen voor piraterij. Te-
vergeefs. Advocaten genoeg,
maar niemand wil er zich aan
wagen want iedereen weet dat
beoutQ gebruikmaakt van door
de staat gecontroleerde infra-

structuur en sterke banden
heeft met het konings-

huis.

Prins Mohammad
bin Salman heeft

een bod van 
2,7 miljard euro
uitgebracht bij 

de Glazer-familie
om Manchester
United te kopen

Wout van Aert dankt de belie-
vers, maar haalt ze meteen van
hun wolk. Eén deugddoende
stage in Girona later acht hij de
kans op een vierde nationale
proftitel nog steeds miniem.
“Er zijn geen wonderen ge-
beurd”, zegt hij. “De stage ka-
derde ook niet zozeer in functie
van het BK veldrijden. Ik moest
in het algemeen beter worden.”

Van Aert is al blij dat hij er
zondag bij is. “Altijd speciaal,
zo’n BK. Al drie keer heb ik de
smaak van zo’n driekleur bij de
profs mogen proeven. Ik hoop
ook nu mijn rol te kunnen spe-
len, maar het is niet realistisch
om me als favoriet te bestem-
pelen.” 

Van Aert na stage in Spanje: 
‘Aerts is de grote titelfavoriet’

Scheldecross-traject. “Ik ken
het domein en verwacht geen
verrassingen. Pijn doen zal het
hoe dan ook.” Maandag past hij
voor Otegem en vliegt hij met
Jumbo-Visma opnieuw naar 
Alicante voor een stage. “Daar
zal ik alles eens goed laten be-
zinken en beslissen of ik het WK
in Dübendorf rijd.” (JDK)

Daarvoor kijkt hij naar Toon
Aerts. “Grote motor, in super-
conditie en frisser dan pakweg
Iserbyt, die in de eindejaars -
periode in elke veldrit tot het
uiterste is moeten gaan. Aerts
is de grote titelfavoriet.”

Van Aert verkent vandaag de
BK-omloop op Linkeroever, een
meer gevarieerde versie van het


