MIKE TEUNISSEN, RENNER VAN JUMBO-VISMA, IN ‘HET PAROOL’

Je bent als topsporter gemiddeld gezien vijf of zes jaar echt
top. Als er dan één jaar wegvalt, is dat een heel groot deel
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En wat met de play-offs in het voetbal?
Tot en met 3 april mag er geen
bal rollen in eerste klasse A.
Dat heeft de federale regering
beslist. “Ik verwacht dat dat
nog zal worden verlengd”, zegt
Peter Croonen na een spoedoverleg met minister van Sport
Ben Weyts (N-VA). Gegrond
realisme van de voorzitter van
de Pro League.
In theorie beginnen de playoffs in het weekend van 3 tot 5
april. Stel dat de competitie effectief langer dan 3 april stilligt,
wat dan? Alleen speeldag 30
nog inhalen? Club Brugge is
leider en dus kampioen? En
wat onderaan met WaaslandBeveren? “Je kunt vandaag niks
uitsluiten. Er is een mogelijkheid om de competitie te bevriezen.” Er is géén bondsregel
die toestaat om de competitie
straks te beëindigen.
“Je zit ook nog met Europese
tickets die dan op een andere
manier verdeeld moeten worden”, bedenkt Croonen zich.

Op dit moment staat AA Gent
op de tweede plek die recht
geeft op de voorrondes van de
Champions League. Maar wie
zegt dat Charleroi dat ticket
sportief gezien niet meer
claimt? Of Antwerp? En neem
nu Genk en Anderlecht, beide
nog in de running voor play-off
1 en een Europees ticket: staan
zij hun Europese plaats zomaar
af aan een ploeg die bij een
halvering van de punten nog in
te halen valt? Gegarandeerd niet
en voer voor discussie.
Van de G5 plus Antwerp wilde
enkel Genk een oﬃciële reactie
kwijt. “Pas wanneer echt duidePeter
Croonen,
voorzitter Pro
League: ‘We
kunnen onze
competitie
bevriezen.’

lijk is dat het virus onder controle is, kun je een beslissing
nemen”, zegt Dimitri de
Condé, technisch directeur
van Genk. “Als we opnieuw
kunnen voetballen dan zijn er
een paar opties. De kalender
opschuiven, naar een systeem
van drie wedstrijden per week
gaan, gevolgd door een verkorte zomer. Dat is één optie.
Als beslist wordt om het EK op
te schuiven, dan geeft ons dat
opnieuw meer tijd om onze
competitie af te werken.”
Wordt de periode zonder voetbal in ons land verlengd en
blijkt dat de play-offs toch niet
kunnen worden afgewerkt, dan
moet er volgens De Condé
gefocust worden op de degradatiestrijd tussen Beveren en
Oostende en de match om de
promotie naar 1A tussen OHL
en Beerschot. “Die wedstrijden
zijn een must, omdat de belangen daar het grootst
zijn.” (JBE, KDZ, AR)

In het judo namen ze het zekere voor het onOostendse. “Daarna zou ik midden april de Sezekere: het EK in mei werd meteen naar juni vermaine Olympique in Hyères zeilen, daar vrees ik
schoven. Dat verandert een en ander voor de
ook voor. Dus is het nu uitkijken naar een goed
olympische medaillekandidaat Matthias Casse.
alternatief. Leuk is dit niet, maar we zitten alle“Mogelijk wordt dat nu zijn enige toernooi voor
maal in hetzelfde schuitje. Hopelijk verergert de
de Spelen,” zegt Koen Sleeckx, technisch direcsituatie niet verder en komen we niet in een
teur topsport van de Vlaamse judofederatie. “Al
spookland zoals Italië terecht.”
staat dat nog niet 100 procent vast. Voor hem is
Ook de hockeyfederatie is volop aan het zoehet EK geen hoofdzaak, hij moet niet vol aan de
ken naar oplossingen voor de Red Lions. “Alle
bak. Dat is helemaal anders voor Dirk Van Tichelt
competities staan on hold”, zegt secretaris-geneen Toma Nikiforov. Niet ideaal, zo net voor de
raal Serge Pilet. “Zoals het er nu naar uitziet,
Spelen.”
worden onze Pro League-interlands tegen DuitsEen competitie vinden, dat wordt ook voor land in maart uitgesteld. Als het tot drie weken
Nina Derwael een uitdaging.
beperkt blijft, dan zal de impact
Begin april is zij ingeschreven
op onze olympische voorberei‘Leuk is dit niet,
voor de wereldbeker in Tokio,
ding nog meevallen. De spelers
maar Gymfed-manager Lode
kunnen een individueel promaar we zitten
Grossen vermoedt dat het tesgramma afwerken en het techallemaal in
tevent zal worden geschrapt.
nisch deel zal op een laag pitje
hetzelfde schuitje. gedraaid worden. Maar als dat
“Ik heb ook mijn twijfels bij het
EK eind april in Parijs”, zegt
duurt, dan vrees ik dat
Hopelijk verergert langer
Grossen, die contact opnam
het toch nefast zal zijn, zeker
de situatie niet
met buurlanden om een alterals je geen wedstrijden kunt
natief circuit van competities
spelen.”
zoals in Italië’
op te zetten want daar zitten de
Paul Rowe, algemeen direcEMMA PLASSCHAERT
gymnasten met dezelfde proteur van Sport Vlaanderen, is
ZEILSTER
blemen.
uiteraard niet doof voor de
Grossen: “Het is vervelend
vraag van zijn elitesporters en
om je planning elke keer weer te moeten aande federaties. Hij snapt dat hun voorbereiding
passen. De voorbereiding op de Spelen wordt zo
op de Olympische Spelen ernstig verstoord dreigt
veel complexer, je moet veel meer improviseren.
te raken indien ze niet van de sportinfrastructuMaar kom, we zijn niet de enigen. Belangrijk is
ren gebruik kunnen maken. “Voor ons is dat bedat we niet panikeren.”
langrijk, maar voor de federale overheid is de
volksgezondheid prioritair dus ik weet niet of er
HOCKEY ON HOLD
heel snel een antwoord op die vraag zal komen.”
Lespagnard blijft er alvast rustig onder. Op zijn
Rowe was gisteren, net als zijn collega bij de
leeftijd laat hij zich niet meer gek maken. Hij Franstalige sportadministratie Adeps, volop bezig
vindt het jammer dat de stage van de Franstalige
met zijn huiswerk: het oplijsten van de eliteatletiekliga naar het Turkse Belek in april is gesporters die door de maatregelen zijn getroffen
annuleerd. Samen met Thiam zal hij nu andere
en kijken welke uitzonderingen Sport Vlaanderen
pistes bekijken.
kan, mag of wil maken van de federale overheid.
Dat is ook wat zeilster Emma Plasschaert volop
Alleen als die haar toestemming geeft, kunnen
aan het doen is. “Normaal zou ik over een week
Sport Vlaanderen en Adeps de betrokken topnaar Palma de Mallorca vliegen voor de Trofeo
sportatleten toegang verlenen tot hun accommoPrincesa Soﬁa, maar die is afgelast,” vertelt de
daties. (VH)

Tokio 2020
negeert voorstel
van Trump

Rusland met tien atleten
naar Olympische Spelen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft het voorstel
gelanceerd om de Olympische
Spelen met een jaar uit te stellen. Het organisatiecomité van
Tokio 2020 en de Japanse regering trekken zich weinig aan
van die opmerking van. “We zijn
volop bezig met de voorbereidingen en die verlopen volgens
plan”, meldt een woordvoerder
van de regering. “Uitgangspunt daarbij is dat de Spelen
op de vastgestelde data, dus
komende zomer, worden gehouden.” Trump kwam met zijn
plan omdat hij wil voorkomen
dat de sportevenementen in
Tokio vanwege het virus zonder
publiek worden afgewerkt. (ANP)

Rusland mag tien atleten naar
Tokio 2020 sturen. Het klinkt
haast lachwekkend voor zo’n
grote sportnatie, maar dat zijn
er negen meer dan vier jaar
terug in Rio. Daar kreeg alleen
verspringer Darja Klisjina de
toelating om als neutrale atleet
aan te treden omdat zij al drie
jaar in de VS leefde en daar
werd getest. Rusland is sinds
november 2015 geschorst door
de mondiale atletiekfederatie
World Athletics (WA) wegens
staatsgeorganiseerde doping.
Het scheelde niet veel of WAvoorzitter Seb Coe had alle Russische atleten uitgesloten voor
Tokio 2020. Reden was de houding van de Russische atletiek-

federatie in 2019 in het dossier
van hoogspringer Danil Lysenko. Hij beging een dopinginbreuk, maar oﬃcials van
Rusaf dienden valse documenten in om hem vrij te pleiten.
Rusland kon niet anders dan
nog maar eens schoon schip te
maken: Shlyakhtin vloog als
voorzitter van de Rusaf, Joertsjenko is zijn vervanger. Kolobkov ging eruit als sportminister,
Matytsine nam zijn plek in.
Voor de WA volstonden die positiewissels niet. Rusland moet
10 miljoen dollar (8,9 miljoen
euro) betalen, waarvan de helft
voor 1 juli. Alleen dan mag Moskou tien atleten afvaardigen,
onder neutrale vlag. (VH)

Sportjournalist
@hansvdw
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In tijden van corona

Acteur Gerard Butler steekt de olympische toorts in brand in het Griekse plaatsje Sparta.
© REuTERS

et ergste wat mij ooit is overkomen
maken had met de schrik die bij deelnemers
dat in de buurt komt van technisch
in de darmen is geslagen om in een pelotonnewerkloos zijn, zoals nu, is vastzitten
tje te rijden met in ons midden misschien wel
op Lanzarote ten tijde van die IJseen superverspreider, dan wel met het levenslandse vulkaan met die rare naam.
gevaar verbonden aan het eten van stoofvlees
Een dag of vijf extra vakantie, extra
met frieten achteraf. Gisteren werd een Nachttrainingen, extra zon. Een olympisch
wacht opgenomen over de uitwassen van het
zwembad voor ons alleen, de wegen
voetbal: opgenomen, maar nog niet uitgezonvrij om te ﬁetsen, restaurants die blij
den, dat wordt 3 april. Misschien.
waren ons te zien want de klassieke
Dit zijn interessante tijden voor studenten
toerist durfde zijn hotellobby niet meer uit,
die nog verlegen zitten om een thesisondervijf dagen was al bij al aan de korte kant. De
werp. Afgezien van de voor de hand liggende
voorjaarsconditie is dat jaar nooit zo goed gemediagerelateerde werktitels zoals ‘welke weweest. De professionele moraal was minder
tenschapper heeft het meest uit zijn nek gewant ik heb toen ook Flat Earth News van Nick
luld?’ of ook ‘hoe de verschillende media de
Davies uitgelezen.
risico’s hebben (over)belicht’ denk ik dat er
Dit is anders dan wat vulkaanstof dat moet
voor sportwetenschappers een hele mooie opgaan liggen vooraleer vliegtuigen kunnen vlieportuniteit in zit: een bevraging van de topgen. Dit lijkt op oorlog. Denk ik. Ik zou het niet sporters naar hun trainingsarbeid met als titel
weten. Ik ben wel ooit op een plek geweest
‘trainen in tijden van corona’.
waar oorlog woedde en later ben ik daar teZwemmers moeten vrezen voor hun trairuggegaan toen de oorlog geningen. Als ze besluiten ook
daan was. Dat was Sarajevo en
de Wezenberg in Antwerpen
een plaatselijke collega zei:
te sluiten voor de elites, moe“Het eerste wat stopt in tijden
ten we vrezen voor de Olympivan oorlog is sport. Het eerste
sche Spelen. Nu het hier zo
Dit is anders
wat opnieuw begint, dat is
zwart op wit staat: als ze die
dan wat
ook sport.” Zullen we daar
niet sluiten ook. Voor de fysiomaar op hopen dan?
logische (buiten)sporten is er
vulkaanstof
Er zijn wel nog zekerheden.
in principe geen probleem.
dat moet gaan
De olympische vlam is donLopers kunnen hun schoenen
derdag in brand gestoken op
aantrekken en zonder een
liggen
Olympia, dat is op de Pelomens tegen te komen zich in
vooraleer
ponnesos. In aanwezigheid
het ontluikende lentegroen
van de voorzitter van het Inklaarstomen voor wat dan
vliegtuigen
ternationaal Olympisch Coook. Idem voor ﬁetsers, zokunnen
mité, Thomas Bach, nog wel.
lang ze niet aangestoken zijn
vliegen. Dit lijkt of in quarantaine zitten op
Die heb ik maandag nog gezien samen met een Franstaeen kamer zoals die arme renop oorlog
lige collega (zie het verhaal in
ners in Abu Dhabi.
Zeno). Moeilijk is dat niet: ze
Boeiend is hoe ze deze
rijden van Lausanne in een
weken die trainingsarbeid inbusje naar Genève, wassen
vullen, hoe ze wedstrijdintenhun handen, gaan aan boord
siteit simuleren, of ze korte
van een ontsmette privéjet en landen in
dan wel lange blokken trainen, veel uren traag
Athene of Kalamata en rijden dan in een konrijden afwisselend met bijzonder intensieve
vooi naar de plek waar voor het eerst georgatrainingen. Wie in de buurt van bergen woont,
niseerd werd gesport. Noblesse oblige.
heeft alvast een voordeel. Als ik een wielerNa het interview maandag heb ik toch nog
team was, ik liet mijn renners screenen op het
de hand uitgestoken met de melding: “Ik ben
virus en ik zorgde voor een virusvrije centrale
een Belg, het valt bij ons reuze mee en we
stageplek. De wielerteams hebben net het omhebben nog geen doden.” Hij aarzelde geen
gekeerde gedaan en halen iedereen terug.
moment en er volgde een ferme handdruk.
Competitie simuleren zonder oefenduels
Een goeie kennis die ik op het vliegtuig trof,
en toch klaar zijn voor als de competitie
was al minder happig.
weer op gang komt, dat is dé uitdaging van
Daarna ging het snel. Woensdag kreeg ik
teamsporten. Voor een voetbalteam – weer
een berichtje dat mijn afspraak voor donderop voorwaarde zonder besmette speler in
dag met een speler van een bekerﬁnalist (verhet midden – is deze coronacrisis na de winhaal voor volgend weekend) niet doorging.
ter het ideale moment om de conditie bij te
Alle externe contacten worden vermeden.
spijkeren, de pijntjes te verzorgen en zich op
Eergisteren dan het mailtje over de beneﬁetrit
en top klaar te stomen voor de play-offs. Als
voor Kom op tegen Kanker waaraan ik zou
die tenminste doorgaan. Zo niet voor het
deelnemen: afgelast. Niet duidelijk of dat te
nieuwe seizoen.
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