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Ik heb een mailtje gestuurd om te vragen
het examen marktonderzoek naar dinsdag
te verplaatsen. Ik hoop dat ik uitstel krijg

HANS
VANDEWEGHE

Zware loting voor Clijsters in Monterrey:
‘Voor mij telt het gevoel op de baan’
Na haar comeback in Dubai
houdt Kim Clijsters deze week
halt in het Mexicaanse Monterrey. Doel: wedstrijdritme opdoen en wie weet haar eerste
WTA-zege in acht jaar vieren.
Ze lootte niet makkelijk met
de Britse Johanna Konta, in
2017 nog de nummer vier van
de wereld. Konta beschikt over
een goede opslag en de return
van Clijsters bleek in Dubai nog
fragiel. Met Elina Svitolina,
Victoria Azarenka en Venus
Williams staan andere klinkende namen op de aﬃche.
“Met Indian Wells in het achterhoofd wilde ik nog matchen
op hardcourt in de buitenlucht
spelen”, zegt Clijsters. “In Bree

‘Voor Indian Wells
wilde ik nog
matchen buiten
op hardcourt
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heb ik zeven maanden alleen in
een indoorhal getraind. Ik moet
ook gewoon raken aan het verschillende klimaat.”
Fysiek heeft ze haar eerste
competitiematch na zoveel jaar
goed verteerd. “Alleen bij de
terugvlucht, toen ik een aantal
uren stilzat, voelde ik me iets
stijver. Maar de dag na de wedstrijd heb ik kunnen trainen en
in het zwembad oefeningen gedaan om te recupereren. Het
ging beter dan verwacht.”
Met de zege in Monterrey is
ze niet bezig. “Voor mij telt het
gevoel op de baan. Ik hoop hier
beter te starten dan in Dubai.
Alles moet niet ineens perfect
verlopen.” (FDW)

Degrendele niet
naar Olympische
Spelen

Vier teams blijven in
quarantaine in UAE Tour

geen medailles voor de Belgen
op het WK baanwielrennen in
Berlijn en geen extra kwaliﬁcaties voor Tokio 2020. Nicky Degrendele haalde in de keirin
de finale niet. Ze kwam in de
kleine finale ook nog ten val.
“eigenlijk was het een onmogelijke missie”, vertelde bondscoach Peter Pieters. “Het liep al
mis in de halve ﬁnale. Daarin
reed ze te afwachtend. Probleem is dat ze minder brutaal
geworden is na een val in de
wereldbeker in Parijs.” Kenny De
Ketele-Robbe ghys (vijfde in
ploegkoers) en Jolien D’hoorelotte Kopecky (vierde in ploegkoers) hadden hun ticket voor
Tokio al op zak. (FHN)

Renners van Ineos, Mitchelton,
Jumbo, Lotto, Trek, Israel, Bora
en Movistar zijn inmiddels weer
thuis van een bewogen UAE
Tour. Bij Deceuninck vlogen de
laatste verzorgers en ploegleiders gisteravond naar huis.
“Het embargo werd pas opgeheven nadat onze oorspronkelijke terugvlucht op zaterdag al
weg was”, zegt woordvoerder
Phil Lowe.
De UAE Tour werd donderdag stilgelegd nadat twee personeelsleden een vermeende
besmetting met het coronavirus
hadden opgelopen. Renners en
volgers werden in quarantaine
gezet in twee hotels in Abu
Dhabi, vlak bij het Yas Marina-

autocircuit. In totaal zijn 612
mensen op het virus getest.
Voor Gazprom, Coﬁdis en
Groupama-FDJ is de quarantaine niet opgeheven. De test
leverde één verdacht resultaat
op voor Gazprom en omdat de
twee Franse teams op dezelfde
hotelverdieping verblijven,
worden ze in quarantaine gehouden. UAE besliste zelf in
quarantaine te blijven. “Een
aantal mensen in de ploeg is
grieperig. We keren terug als de
situatie helemaal goed is.”
Ook bij organisator RCS blijft
een aantal mensen voorlopig
vastzitten in Abu Dhabi. Zij
moeten zaterdag de Strade Bianche organiseren. (Mg)

Vleesgeworden motorﬁets toont
lef in Kuurne-Brussel-Kuurne
Dichter kan een mens niet
bij een motorﬁets komen,
zegt zijn ploegleider.
Kasper Asgreen reed als
een machine naar de zege
in Kuurne-Brussel-Kuurne.
Dertig kilometer lang hield
hij het peloton van zich af.
Asgreen (25) komt uit Denemarken en heeft een droom. Hij wil
grote klassiekers winnen. “Daar
ben ik mee bezig sinds ik profwielrenner werd”, zei hij gisteren, nadat hij Kuurne-BrusselKuurne had gewonnen.
Kuurne is geen grote klassieker, dat weet Asgreen, maar hij
moet ergens beginnen. Het was
de manier waarop die indruk
maakte. Er is moed voor nodig
om dertig kilometer voor de
streep in de aanval te trekken.
Zijn ploegmaat Bob Jungels
deed het vorig jaar in Kuurne.
Dat hij het zelf maar een keer
moest proberen, zei Jungels in
de bus van Deceuninck-QuickStep. “Jungels geloofde blijkbaar dat ik het in me had.”
Asgreen werd vorig jaar
tweede in de Ronde van Vlaanderen en hij liet het zich geen
twee keer zeggen. Hij kan hard
met een ﬁets rijden, Asgreen is
namelijk de Deense kampioen
tijdrijden. Ploegleider Brian
Holm maakt niet zomaar de
vergelijking met een motorﬁets.
Falen was ook gepermitteerd. “Voorbij de Kluisberg reden we over smalle wegen naar
Kuurne. Er waren mogelijkheden om weg te rijden. Het
peloton zou het niet makkelijk
hebben om een achtervolging
te organiseren. Stybar, Lampa-

De Deen Kasper Asgreen kwam alleen aan in Kuurne. Hij reed
weg op dertig kilometer van de aankomst. © Belga

‘Als het niet lukte,
hadden we nog
altijd Jakobsen
voor de sprint’
KASPER ASGREEN
DeceuNiNcK-QuicKSTeP

ert, Jungels en ikzelf mochten
elk iets proberen. Als het niet
lukte, dan hadden we nog altijd
Jakobsen voor de sprint.”
Asgreen reed weg en liet zich
niet meer inhalen. Enkel twee
vroege vluchters, de Belgen Roy
Jans en Boris Vallée, zaten nog
even in zijn wiel. Hij geniet in
zijn ploeg inmiddels het statuut
van een beschermde renner.

“Vorig jaar moest ik vooral op
kop rijden. Ik was bij de eerste
renners die hiervoor werden
gebruikt. Dat gaat zo bij ons. Als
je de benen ervoor hebt, word
je beschermd. Indien niet moet
je werken voor een ander.”
Niet zijn tweede plaats in de
Ronde van Vlaanderen heeft
hem die status bezorgd, zegt
Asgreen. “Ik heb vorig jaar een
heel standvastig seizoen gereden. Met die ene tweede plaats
in de Ronde en verder niets was
ik vermoedelijk nu gewoon nog
een helper.” (Mg)
Kuurne-Brussel-Kuurne
1. K. asgreen (Den/DQS)
201 km in 4u47:18
2. g. Nizzolo (ita/NTT) op 0:03
3. a. Kristoff (Noo/uae)
0:00
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Bashir Abdi

De 31-jarige Bashir Abdi verpulvert zijn Belgisch record op de marathon in Tokio: 2u04:49.
Daarmee is hij een medaillekandidaat op de Olympische Spelen. © aFP

ntwerpse Ghanees had gekund. Of
sche sporten. Neem nu Abdi, die zijn eigen
Belg met Ghanese roots. Dan hadBelgisch record op de marathon heeft verpulden we ook al veel geweten en daarverd: 2u04:49, dat verdient een diepe buiuit veel kunnen aﬂeiden, zoals zijn
ging. In twee jaar tijd heeft hij zes minuten
huidskleur, als die er al toe doet.
afgehaald van zijn pr. Dit is een fenomenale
Maar neen, een pipo/pipa schreef
progressie met wellicht meerdere oorzaken.
zaterdagavond in een wedstrijdTen eerste, de accumulatie van trainingen.
verslag van Waasland-Beveren tegen
Hij zat weer lang op hoogte en heeft naar verAnderlecht doodleuk “de kleine
luidt wat anders getraind, niet duidelijk of dat
kleurling” toen hij het over de presnog samen met Mo Farah was. Indien niet,
tatie van de getalenteerde buitenspeler van
omdat Farah vol voor de olympische medailAnderlecht had die, toeval of niet, een beles op de atletiekbaan gaat, heeft dat meegehoorlijk donkere huid heeft.
speeld.
Jérémy Doku tweette het stukje met de
Ten tweede, de schoenen. In tegenstelling
melding dat hij geschokt was en het hek was
tot Koen Naert, die overstapte naar Asics, is
van de dam. De schrijver van het beladen
Abdi op Nike blijven lopen. In Tokio liep hij
woord kleurling moest worden gevierendeeld
op de Next%, de tweede versie die een carof – nog erger – worden gevoebonplaat in de zool heeft
derd aan Unia. Aldus de socizitten. De Alphaﬂy, ook goedale media. Excuses moesten
gekeurd, wordt wellicht iets
ook. Niks daarvan: tenzij de
voor de olympische marasteller lid is van Bloed & Eer
thon.
en/of Schild & Vrienden is dit
Ten slotte, waarmee we bij
Somaliër, Belg,
een stommiteit en volstaat een
de biologie zijn aanbeland, is
Gentenaar,
tik op de vingers, uitschelden
er zijn aangeboren talent voor
voor onnozelaar (m/v) en
de lange afstand. Daar moeten
wereldburger,
vooral dat woordgebruik snel
we eerlijk in zijn: Bashir Abdi
whatever, Abdi
corrigeren. Dat gebeurde ook:
uit Nieuw Gent heeft met zijn
is in de eerste
kleine kleurling werd kleine
Somalische genen en roots
dribbelaar.
een voordeel op eender welke
plaats een
Met ‘kleurling’ zitten we in
Gentenaar pakweg geboren
topatleet en
het oﬃciële (Zuid-)Afrikaans
uit blanke Gentse ouders aan
woordgebruik ten tijde van de
de Brugse Poort. Hij zette op
ook nog eens
apartheid. Dat was dom en het
de all-time ranking in Tokio de
een goed mens
was vooral overbodig. Nog niet
zeventigste prestatie ooit neer.
zo heel lang geleden ging een
De eerste witte atleet en eervoorganger van Doku op die
ste Europeaan is de Noor
linksbuiten dood en dat was
Sondre Nordstad Moen met
een hele bleke blanke, een
2u05:48 op plaats 176. 490
witte zouden ze nu zeggen. Hij
van de 500 snelste marathons
heette Rob Rensenbrink.
zijn gelopen door Afrikanen.
Om het plaatje helemaal compleet te maken
Daarom zou het wijs zijn om het concept
en toch even historisch te kaderen: toen RenEuropees record in deze context te laten valsenbrink uit België vertrok om in de VS wat uit
len, want nu krijg je een hele vreemde rangte bollen, had Standard net een dribbelaar van
lijst die wordt aangevoerd door de Turk Kaan
Ajax aangetrokken. De Molukker Simon TahaKigen Özbilen, die geboren is als Keniaan en
mata speelde in september 1980 Club Brugge
Mike Kipruto Kigen heette. De tweede en
op eigen veld in de vernieling. Het werd 1-7.
derde op die lijst zijn Bashir Abdi en Mo
Een dag later verscheen in Het Volk een verFarah, een Belg en een Engelsman met twee
haal met als kop ‘Het zwarte diertje’.
Somalische ouders.
Wat heeft wat hier voor staat nu te maken
Somaliër, Belg, Gentenaar, wereldburger,
met het titeltje van deze column, met Bashir
whatever, Bashir Abdi is in de eerste plaats
Abdi? Welnu, dat ras, genen en roots in de
een topatleet en ook nog eens een goed
biologische betekenis van deze woorden in
mens, nooit te beroerd om terug te geven aan
voetbal minder doorwegen dan de sociale
de gemeenschap die hem heeft opgevangen.
context. Het is niet omdat Doku zwart en
België mag blij zijn met deze topper en is metGhanees is dat hij zo goed kan voetballen.
een een olympische medaillekandidaat rijker.
Wellicht heeft hij geen nadeel ondervonden
Bepaald verheugend was hoe Abdi tot deze
van zijn West-Afrikaanse roots, maar is het
toptijd kwam. Hij liep helemaal geen vlakke
toch eerder zijn opgroeien op de pleintjes in
marathon en versnelde nog aan het eind. Dat
Borgerhout dat van hem de voetballer heeft
moet nog sneller kunnen en laat het beste
gemaakt die hij nu is.
verhopen voor de olympische marathon in
Helemaal anders ligt dat in puur fysiologiSapporo.
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