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Cold turkey

isteren had een hele spannende
sportnamiddag en -avond moeten
worden: de ontknoping van het de-
gradatiedebat, de ultieme kwalificatie
voor play-off 1 van Anderlecht (of
niet) en in de aanloop daarnaartoe de
laatste rit van Parijs-Nice. Tussen-
door had Sportweekend ons beelden
geserveerd van het olympisch kwalifi-
catietoernooi in het boksen, hadden

we iets gezien van de F1 die in Melbourne was
van start gegaan, een streepje rally had er ook
nog bij gekund.

Alleen van wielrennen en boksen hebben
we nog een laatste glimp kunnen opvangen.
Voor wie denkt ‘toeval’, neen, dat is het niet.
Meer dan welke andere sport ook dragen bok-
sen en wielrennen het recht
van de sterkste hoog in het
vaandel. Wat is een onbe-
kende griep vergeleken bij een
slag op de hersens waarbij
heel wat lichten uitgaan en
misschien uitblijven? Wat is
een onbekende griep vergele-
ken bij een duik in het ravijn?
Dat er in Engeland publiek bij
aanwezig was, is dan weer te
gek voor woorden en kan al-
leen maar te wijten zijn aan
die crazy Boris and his brexi-
teers.

Nooit sinds het einde van
de Tweede Wereldoorlog heeft
de wereld minder gesport dan
in het weekend van 14 en 15
maart 2020. En niet voor het
laatst: de weekends van 21 en
22 maart en die van 28 en 
29 maart worden nog sport -
armer. Voor een sportliefhebber en een sport-
journalist – dat zijn niet altijd synoniemen – is
dit een keiharde ontwenningskuur na decen-
nialang drugsmisbruik. Dit is cold turkey gaan
en niet weten waar je uitkomt.

De volleybalcompetitie zal na 3 april niet
meer herbeginnen. Voor het oorlogsjaar 2019-
’20 wordt geen kampioen aangeduid. De bas-
ketbalcompetitie zal na 3 april ook niet meer
herbeginnen. Daar hebben ze wel een kam -
pioen aangeduid: Oostende, omdat dat nu op
één staat. Vreemd, want daar zijn ze het ge-
wend door te gaan tot begin juni met aller-
hande eindrondes. De officiële mededeling
luidde dat ze die beslissing hebben genomen
met bijstand van juristen en medici. Nonsens.
Ze hebben gewoon hun rekening gemaakt. Net
als voor het volleybal was er voor het basket-
bal nog tijd zat in om in april, desgevallend
mei een eindronde in elkaar te boksen. De
reden dat beide competities nu zijn stopgezet
is puur en simpel te wijten aan de exodus van

buitenlanders die terug naar huis zijn of zo
snel mogelijk terug willen.

Zowel ons volleybal als basketbal draait
competities op een handvol goeie Belgen –
samen met moeite één volwaardige eerste -
klasser – en hele horden buitenlanders. Die in 
België houden, verder moeten betalen en on-
derhouden, is in ons inflatoire businessmodel
van de zaalsporten je reinste zelfmoord. Wat
we nu meemaken zou ons aan het denken
moeten zetten om de instapdrempel voor niet-
EU-sporters gevoelig op te trekken. De toe-
komst zal het uitwijzen, maar het vermoeden
bestaat dat ze in Nederland, waar veel buiten-
landers spelen, dit seizoen wel nog competitief
zullen volleyballen en basketballen.

De sportieve lockdown is niet meer dan 
terecht. Voetballen zonder pu-
bliek is geen optie. Of een keer
bij grote uitzondering, maar
een wedstrijd zonder publiek
staat haaks op de verbonden-
heid die hoort bij spektakel-
sport. Alleen in Engeland
hadden ze een iets andere opi-
nie en daar was tot midden vo-
rige week de officiële mantra
dat de fans maar een beetje op
afstand moesten blijven.

Of hoe je enerzijds de bevol-
king vraagt thuis te blijven en
contact te mijden, om dan als-
nog voetbal te organiseren met
publiek. Ze mogen daar van
geluk spreken dat een T1 van
een topclub – Mikel Arteta van
Arsenal – positief testte,
waarna de geldfabriek Premier
League in arren moede ook
maar de deuren dicht deed.

Bij al die terechte maatregelen hoort ook
het sluiten van alle sportfaciliteiten. Een uit-
zonderingsmaatregel voor topsporters die
moeten trainen in functie van wat komt zou
wel op zijn plaats zijn. Het sluiten van top-
sportcentra is geen goed idee. Je kan een atleet
niet even stilleggen zoals een lopende band.
De atleet is ook geen superverspreider; de
kans dat die zich niet zal beschermen tegen
het virus is te verwaarlozen. Ze worden ook
verondersteld minder vatbaar te zijn voor aan-
doeningen of althans de effecten ervan minder
te voelen en sneller te herstellen.

Een heel interessante case, zeker voor de
Italianen, is het gevolg van deze verplichte sab-
bat midden in een seizoen dat geheel in func-
tie staat van de Olympische Spelen. Volgens
zowel IOC-baas Thomas Bach als premier
Shinzo Abe van Japan gaan die overigens ge-
woon door. Optimisme is een morele plicht,
aldus virologisch baken Marc Van Ranst. Ik ge-
loof ook nog steeds in Tokio 2020.

Antwerp-speler Ismael Bako (l.) verdedigt op Dusan Djordjevic van Oostende. Die laatste club is
voortijdig uitgeroepen tot basketbalkampioen, tot onvrede van de Antwerp Giants. © BElga

Een
uitzondering
voor top -
sporters op 
de lockdown
zou wel op zijn
plaats zijn. 
Je kan een
atleet niet
stilleggen als
een lopende
band
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Als iemand een gitarist
zoekt voor zijn band,
ik ben beschikbaar

NBA-STER GIANNIS ANTETOKOUNMPO RUILT BASKETBAL EVEN VOOR MUZIEK, OP TWITTER

Benoot bloeit bij Team Sunweb
helemaal open als ronderenner
Achttien seconden scheiden
Tiesj Benoot van de 
eindzege in Parijs-Nice. 
In onzekere wielertijden
rijdt hij harder dan ooit. 
‘Ik bereid me nu voor op 
de Waalse Pijl en Luik.’

Noodmaatregelen werden afge-
kondigd, maar in Parijs-Nice
streden renners als vanouds om
de overwinning. Tiesj Benoot
(26) heeft misschien de beste
race in zijn carrière gereden:
derde in rit 1 (Plaisir), vijftiende
in de tijdrit (Saint-Amand-Mont-
rond), winnaar van rit 6 (Apt),
tweede in rit 7 (Valdeblore La
Colmiane) en tweede in de
eindstand. Hij pakte het pun-
tenklassement en werd tweede
in het bergklassement. Benoot
won al de Strade Bianche (2018)
en werd vierde in Tirreno-Adri-
atico (2018) en de Ronde van
Zwitserland (2019).

Tussen hem en eindwinnaar
Maximilian Schachmann lagen
slechts achttien seconden. “Ik
heb voor het eerst het gevoel
gehad dat ik kon meedoen voor
de eindzege”, treurt Benoot
niet. “Mijn tijdrit is erop vooruit
gegaan, dat is belangrijk om
een rittenkoers te winnen. Ik
weet dat ik dat nu kan.”

Benoot kwam eind februari
terug van een hoogtestage op
de Teide in Tenerife, reed pro-
minent vooraan in de Omloop
(veertiende) en dan was er deze
Parijs-Nice. Het is na vijf seizoe-
nen bij Lotto-Soudal allemaal
nieuw en beter geworden sinds
hij deze winter de overstap
naar de Sunweb-ploeg maakte.

“Ik ben uit mijn comfortzone

gekomen. Ik voel me van in het
begin erg op het gemak in deze
ploeg. Dat verklaart waarom ik
nu zo goed presteer. Ik heb de
plannen van de ploeg gevolgd,
nooit ben ik ergens tegen inge-
gaan. Bij Lotto moest ik soms
controleren en dubbel contro-
leren. Bij Sunweb nemen ze
veel meer in eigen handen.”

Benoot verwijst naar hoe zijn

hele ploeg heeft gepresteerd in
Parijs-Nice. “Neem nu de rit van
zaterdag. We staan aan de start
met een klassieke ploeg, dat
zijn niet de beste klimmers, en
toch doet iedereen mee.”

Natuurlijk is het jammer,
zegt Benoot, dat het wielren-
nen nu voor onbepaalde tijd
wordt stilgelegd. “Maar het is
nu zo.”  Misschien dat er nog
een waterkans is op de Waalse
klassiekers. “Ik moet daarop
hopen. Het is nog een maand.
Die koersen liggen mij ook.”

Indien niet, dan hoopt hij
zijn punt te hebben gemaakt bij
bondscoach Rik Verbrugghe.
Die maakt op 1 juni zijn ploeg
voor de Spelen bekend. Be-
noot: “Ik heb mijn kandidatuur
kracht bij gezet.” (mg)

‘Mijn tijdrit is erop
vooruit gegaan,
belangrijk om 
een rittenkoers 
te winnen’

TIESJ BENOOT
TEam SunWEB

Verbeke en Verschueren
worden tandem bij RSCA
Fysiek zal hij niet aanwezig zijn
op Anderlecht door de corona-
maatregelen, maar dat verhin-
dert niet dat Jo Van Biesbroecks
opvolger Karel Van Eetvelt zijn
stempel drukt. De nieuwe CEO,
bijgestaan door extern raadge-
ver Wouter Vandenhaute, pakt
de sportieve werking aan.

Oorspronkelijk wilden ze 
Michael Verschueren inzetten
om Anderlecht internationaal
op de kaart te zetten. Ook bij
het stadiondossier zou hij be-
trokken worden. Verschueren
zelf had niet veel zin in zo’n 
carrièreswitch.  Na analyses
bleek dat Verschueren het al bij
al niet zo slecht had gedaan. Hij
had de selectie afgeslankt en

het gros van zijn inkomende
transfers was goed, denk maar
aan Chadli of Van Crombrugge. 

Zo kwam er een compromis:
Verschueren blijft aan boord
binnen het sportieve departe-
ment, maar moet wel de van
AA Gent overgekomen Peter
Verbeke naast zich dulden.
Concreet moeten ze een tan-
dem vormen. Verbeke zal in-
staan voor alles wat met spor-
tieve aanwerving te maken
heeft. Hij zal dus de scouting
aansturen en in overleg met de
technische staf de profielen van
versterkingen uittekenen. De 
financiële kant zou de verant-
woordelijkheid van Verschue-
ren worden. (PJC)

Uitgeput komt de Gentenaar boven op Valdeblore La Colmiane.
Hij eindigt als tweede in deze Parijs-Nice. © BElga

Terwijl Jan Vertonghen zich
dinsdag aan het opwarmen was
voor de Champions League-
match tegen RB Leipzig in Duits-
land vielen vier overvallers zijn
huis in Noord-Londen binnen.
Een traumatische ervaring. De
dieven, gewapend met mache-
tes,  bedreigden zijn vrouw en
vroegen naar het geld en de
waardevolle spullen. Na een
raid door het huis gingen ze met
elektronica aan de haal. Er
raakte niemand gewond. Toen
de politie ter plaatse was, waren
de gangsters al gevlucht. Pas na
de match werd Vertonghen op
de hoogte gesteld. 

Vertonghen is niet de eerste
Premier League-voetballer die

Overvallers met machetes stelen 
elektronica uit huis van Vertonghen

het doelwit is van inbrekers. In
december gristen dieven voor
550.000 euro aan spullen mee
uit de villa van Crystal Palace-
verdediger Mamadou Sakho.
Liverpool-ster Sadio Mané
kreeg indringers op bezoek
toen hij een jaar geleden tegen
Bayern München speelde. Over-
vallers met machetes reden in
juli 2019 Arsenal-spelers Mesut
Özil en Sead Kolasinac klem.

Of de inbraak gevolgen heeft
voor de toekomst van Vertong-
hen zal moeten blijken. Onze
landgenoot had het perfect
naar zijn zin in Londen, maar
zijn contract loopt straks af. Met
zijn vrouw bezit hij nog een
huis in Amsterdam. (KTH)

Vertonghen is niet
de eerste Premier
League-voetballer
die het doelwit is
van inbrekers

Terwijl in andere Europese 
landen al snel werd beslist om
de voetbalcompetities stil te
leggen, bleven ze in Duitsland
hopen om de wedstrijden ach-
ter gesloten deuren te kunnen
afwerken. De reden: clubs zijn
niet verzekerd voor de financi-
ële schade als de tv-inkomsten
wegvallen. Volgens de Duitse
voetballiga gaat het over 750
miljoen euro. Borussia Dort-
mund-directeur Hans-Joachim
Watzke: “Het Duitse profvoetbal
bevindt zich in de grootste crisis
van zijn geschiedenis.” (KDZ)
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