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Alles gaat weer goed. 
Het vooruitzicht van een vijfde 
gele trui is een enorme motivatie

CHRIS FROOME ZET IN 2020 ALLES OP DE TOUR, OP DE WEBSITE VAN TEAM INEOS
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Het juiste gewicht

im Clijsters hield een mediadag. Ik
wist nergens van. Misschien maar
beter ook. Ik was toch weer de am-
betanterik geweest die had gevraagd
of het geen gekkenwerk is om met
zoveel overgewicht aan de intensieve
fase in de trainingsopbouw te begin-
nen. Mijn collega’s hebben het ge-
probeerd. “Ze staat al wat scherper”,
schreef er een. Ik ken hem van vroe-

ger. Hij zal wel hebben gegrinnikt bij het tik-
ken. Een andere vroeg haar op de vrouw af of
er nog wat kilo’s af konden. Ze antwoordde
dat dat nog moest komen nu ze intensiever
ging beginnen werken.

Dat is bepaald vreemd en baart een beetje
zorgen. Het behoort tot de geplogenheden
van de trainingsleer om de intensieve fase in
een trainingsopbouw aan te vatten net boven
het competitiegewicht en die laatste paar
kilo’s er gaandeweg af te trainen. Wat overi-
gens lastig is want voor elke
spiercel die een vetcel ver-
vangt, win je per saldo aan ge-
wicht omdat spieren
zwaarder wegen dan vet.
Daarom zeggen verstandige
diëtisten ook dat elk pondje
langs het mondje gaat en dat
vooral de energie-input moet
beperkt worden, naast de
energie-output optrekken.

Clijsters’ output in de
maand december, daar heb-
ben we het raden naar. Haar
input? Ze ziet er niet uit alsof
ze zich de voorbije weken
heeft uitgehongerd. Nu wil ik
Carl Maes best geloven dat ze
een mentale en algemene fy-
sieke reset heeft ondergaan in
die zeven/acht jaar relatieve
rust en die twee nieuwe
zwangerschappen (na haar
eerste kindje keerde ze alvast met succes
terug).

Ze kan daarnaast haar enorme intrinsiek
tennistalent in de schaal werpen én er is het
voorbeeld van Serena Williams die 38 is, met
veel meer overgewicht kampt en nog af en toe
wint. Toch blijft het tricky om de belasting te
verhogen op pezen, gewrichten en spieren als
je x (zelf invullen) aantal kilo’s te veel moet
meezeulen. Met het trackrecord aan blessures
van Clijsters (36) is dat vragen om problemen.

Voor wie overweegt om bodyshaming in te
roepen: gewicht is een essentieel gegeven in
topsport en sporters daarop aanspreken is
goeie sportjournalistiek. Het is ook een issue
bij een lichtgewicht-roeier die zichzelf moet
uithongeren, of een taekwondoka/judoka die
voor de weging nog in een sauna moet gaat
zitten om zijn of haar klasse te halen, of een

renner die bergop wil presteren maar duide-
lijk te veel kilo’s meesleept en ten slotte bij de
vadsige voetballer die niet verdedigt en maar
zes kilometer per wedstrijd loopt. Dus mag je
daar ook een tennisspeelster in een veel te
wijde joggingbroek en T-shirt op afrekenen. 

Toegegeven, het gaat soms verder en dan
heb ik de onweerstaanbare drang om ook
mijn niet-sportende medemens te waarschu-
wen voor het onheil dat obesitas met zich
meebrengt. Ik houd mij dan een beetje in
omdat het mijn zaken niet zijn, behalve dan
dat obesen (en rokers) asociaal de gezond-
heidskosten de hoogte injagen, maar passons.
Ik wil mij echter niet inhouden om het feno-
meen ‘te dik’ in de sport te benoemen.

Het juiste gewicht halen is een discrimine-
rende factor voor topprestaties. Daarom heb
ik het ook niet begrepen op het omgekeerde
fenomeen: al die sporters die zich geroepen
voelen om hun eigen gevecht tegen de kilo’s

aan te klagen als een uitwas
van topsport. Erover praten:
ja. Benoemen: oké. Maar toch
niet aanklagen?

Magerzucht ís een feno-
meen in de sport. Topsport ís
balanceren op het randje of er
net over, ook inzake gewicht.
Met alle gevaren daaraan ver-
bonden: denk maar aan de
vele breuken in het wielren-
nen of de kreupele ruggen
van de turnsters uit de jaren
tachtig en negentig. We weten
inmiddels dat de strijd tegen
het gewicht bij topsport
hoort.

Daarom begreep ik het be-
lang van de recente inter-
views met atlete Louise
Carton over haar eetstoornis
ook niet zo goed. Om de top-
sport te behoeden? Meisjes,

jongens, TikTok’ers, wakker worden: topsport
is georganiseerde uitwas en gereglementeerd
onrecht in competitieverband, punt aan de
lijn.

Omdat anorexia misschien een maatschap-
pelijk probleem is? Zou kunnen, maar willen
we eens tellen hoeveel mensen er per jaar
doodgaan aan anorexia en hoeveel er het
loodje leggen omdat ze te dik zijn/waren?
Rare maatschappij die te magere mensen
moet bewenen en te dikke mensen niet mag
responsabiliseren. In de topsport mag dat
laatste wel, móét dat. Te mager of te dik, wie
de strijd tegen de kilo’s niet aankan zit óf in de
verkeerde sport/gewichtsklasse, óf heeft niet
het juiste karakter of lichaam. Die zal het erg
lastig krijgen. Amerikanen hebben daarvoor
een mooi devies: als je de hitte niet kunt ver-
dragen, blijf je beter uit de keuken.”

Kim Clijsters tijdens de mediadag deze week in haar tennisclub in Bree. © BELGA

Topsport ís
balanceren op
het randje of er
net over, ook
inzake gewicht
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Vandevoordt lang out,
Genk denkt aan Kalinic
Racing Genk moet alsnog op
zoek naar een nieuwe doelman.
Maarten Vandevoordt bles-
seerde zich maandag op trai-
ning. “Op een trap van Bon-
gonda overstrekte hij zijn
elleboog”, zegt coach Hannes
Wolf. Een paar dagen rust
moesten soelaas brengen, maar
de pijn bleef. Onderzoek wees
uit dat er een ligament van de
rechterelleboog geraakt was.
Maandag gaat hij onder het
mes.  Door die ingreep zal hij
drie tot vier maanden out zijn. 

Na Danny Vukovic (achilles-
pees) is Vandevoordt al de
tweede Genkse keeper die voor
maanden out is. Tobe Leysen
(knie), de derde doelman, is

ook niet inzetbaar. Gaetan
Coucke is de enige keeper van
de A-kern die fit is.

“Het staat vast dat we een ex-
tra doelman halen”, zegt tech-
nisch directeur Dimitri de
Condé. “Er liggen een aantal
namen op tafel.” De meest logi-
sche is die van Nordin Jackers,
eigendom van Genk en op dit
moment uitgeleend aan Waas-
land-Beveren. Een andere
naam die op tafel ligt, is die van
Lovre Kalinic. De Kroatische 
ex-doelman van AA Gent zit op
een zijspoor bij Aston Villa. Ook
de naam van Ruud Boffin weer-
klinkt. Hij wil het Turkse Anta-
lyaspor verlaten en is boven-
dien Belg. (KDZ/MVS/NP/FDZ)

als Ajax’
voor 75 miljoen en De Ligt voor 65. Ajax
speelde de halve finale in de Champions
League. Maakt u niet een beetje al te
makkelijk de vergelijking met Ajax?
“Wij besturen even goed. Ajax verkoopt zich
beter, mede dankzij de erfenis van Johan
Cruijff, maar hun grote voorsprong is het sta-
dion natuurlijk.”

Voorzitter, bent u niet te snel gegaan in uw
aankondiging van een nieuw stadion voor
het seizoen 2022-2023? U hebt zelfs nog
geen omgevingsvergunning.
“Dat is het verhaal van de kip en het ei. Als de
burgemeester eerst iedereen consulteert om
een draagvlak te vinden, laat de eerste de beste
het in de gazet zetten. Ach, op een bepaald mo-
ment moet je open en eerlijk zijn. Jan Breydel
staat er al 44 jaar. Veel mensen zijn er later
komen wonen. Maar wees gerust, wij zullen
zorgen dat er minder overlast zal zijn dan nu.”

Er is nog geen maquette. Wat moeten we
ons voorstellen bij het nieuwe stadion?
“Dat van Juventus vind ik een mooi voorbeeld:
compact, met een enorme belevenis in het sta-
dion. We voorzien parking voor minstens drie-
duizend wagens op de site. Een groene parking,
met bomen en planten, zodat mensen er kun-
nen joggen en wandelen met de hond.

“Ik ga er geen concerten houden, wel een
museum en een overloop naar een grote Club-
fanshop zoals in Camp Nou. Binnenkort vertrek
ik naar Texas om de stadions te gaan bekijken
in Dallas (Cowboys Stadium), Houston (NRG
Stadium) en Austin (Austin FC Stadium), van-
waar ik doorvlieg naar Miami om de plannen te
horen voor het stadion (Miami Freedom Park)
van de nieuwe club van Beckham. Ik ben vooral
benieuwd naar de technologische apparatuur
om in een stadion álle mensen te betrekken bij
een wedstrijd. Amerika heeft bovendien een
traditie van hele gezinnen naar sport te lokken.

Waarom dringt u er zo op aan om over 
de grenzen te kijken en te gaan spelen? 
Een collega van u van een G5-club vindt uw
houding arrogant.
“Ik weet niet of iedereen in ons voetbal goed
beseft wat er staat aan te komen. Het Europees
voetbal is op weg naar een grondige revolutie.
We krijgen binnenkort Bayern München-Real
Madrid op zondagmiddag om 13 uur of zo. Ik
kan niet spreken voor mijn collega-voorzitters,
maar ik verdiep mij in de teksten van UEFA,
FIFA en ECA (vereniging van Europese clubs, SK),
ik lees, ik luister, ik hoor. Onlangs ben ik een 
lezing gaan geven in Turijn. De mensen van 
Juventus waren daar. Ik zeg je, de drang van de
machtigste clubs om een soort NBA-competitie
op te zetten is reëel. Mijn rol is om met Club
Brugge klaar te zijn voor een hertekend voet-
ballandschap.

“Een Beneliga is op het niveau van België en
Nederland net hetzelfde als het initiatief van de
grote clubs in Europa: de sterkste krachten
bundelen. Alleen zo zorgen we ervoor dat onze
competitie leefbaar blijft na 2024. 

“Mensen zijn toch zo snel in het oordelen en
veroordelen zonder kennis van zaken. Er wordt
gereageerd op de Beneliga vanuit vijandigheid.
Wij arrogant? Natuurlijk is niets zwart-wit. Er
zouden grote middelen doorstromen vanuit de
Beneliga naar de Belgische en Nederlandse
competitie, zodat de basis gezonder wordt. 

“Sorry, maar Club Brugge zal niet blijven stil-
staan. Zoals een Chinees zijn designerschoenen
in Italië koopt, moeten wij ervoor zorgen dat
ons Belgische kwaliteitsproduct ‘voetbal’ even
aantrekkelijk blijft voor geïnteresseerden. Als
de Europese topclubs de handen in elkaar
slaan, wil ik in België niet gemarginaliseerd
worden. Een Beneliga kan een antwoord zijn.”

Kunt u een timing kleven op een Beneliga?
“Dat houd ik liever discreet.”

Moeten we de forse investeringen van Club
(8 miljoen voor Mignolet en Okereke) zien in
het licht van de zoektocht naar een nieuwe
positie in het internationale voetbal?
“Dat is een van de redenen, ja. We zullen toch
moeten dúrven als we de trein niet willen mis-
sen. Een beetje van de Hollandse branie over-
nemen kan geen kwaad. Wel zal ik erover
waken dat we blijven zaaien volgens onze zak.
Maar Club Brugge durft te springen.”

Nemen jullie sportieve en financiële risico’s?
“Wij nemen zeker sportieve risico’s en onze fi-
nanciële risico’s zijn berekende risico’s. Van dag
één heb ik Mannaert gezegd: ‘Ik ben een onder-
nemer, ik zal geen defensief beleid voeren.’

“Ik hoop dat we een naam kunnen worden
zoals Ajax. Waarom zouden wij ons niet mogen
spiegelen aan hen?”

U haakt bij de Argentijnse spits Gaich af op
een paar miljoen, terwijl Ajax gewoon 14
miljoen betaalde voor Tadic, 16 miljoen
voor Blind en evengoed De Jong verkoopt

Eerste klasse A
Speeldag 22

Gisteravond

KV Mechelen - Standard 2-3

Vandaag

Eupen - Charleroi 18 uur

KV Oostende - Waasland-Beveren 20 uur

STVV - KV Kortrijk 20 uur

AA Gent - Moeskroen 20.30 uur

Zondag

Cercle Brugge - Antwerp 14.30 uur

Anderlecht - Club Brugge 18 uur

Zulte Waregem - Racing Genk 20 uur

Stand
1. Club Brugge 20 49
2. Charleroi 20 39
3. AA Gent 21 39
4. Antwerp 21 39
5. Standard 22 38
6. KV Mechelen 22 34
7. Zulte Waregem 21 31
8. Racing Genk 21 31

9. Anderlecht 21 27
10. Moeskroen 21 27
11. STVV 21 23
12. KV Kortrijk 21 22
13. Eupen 21 19
14. KV Oostende 21 18
15. W.-Beveren 21 17
16. Cercle Brugge 21 11

‘Wat is er beter: één
fonkelnieuw stadion in
Brussel en de rest in krotten
laten spelen, of tien nieuwe
stadions overal in het land?’
BART VERHAEGHE
VOORZITTER CLUB BRUGGE

Wij willen straks veel meer vrouwen en kinde-
ren in ons nieuwe stadion.”

No women, no glory.
“Voetbal wordt steeds meer een sociale beleve-
nis van verwonderen en bewonderd worden. Ik
vergelijk het een beetje met op restaurant gaan.
Daarom moet Club Brugge iets unieks kunnen
aanbieden. Ons enthousiasme voor het stadion
is potverdomme groot. In mijn drive voel ik mij
nog steeds 26 jaar.” (SK)


