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Olympische Spelen

as beslist: niets. Over vier weken zul-
len we meer weten over hoe en vooral
wanneer de Olympische Spelen zullen
doorgaan. Elke bond, tot de skate-
boardfederatie van Kiribati toe, die
iets riep over en bij voorkeur tégen
Olympische Spelen in Tokio op 24 juli,
kreeg airtime en dus stond het IOC
onder druk om iets te doen of ten
minste iets te zeggen. Zo gaat dat al

decennialang. Olympisch nieuws vooraf moet
slecht zijn of het is geen nieuws.

U zal van mij niet lezen dat het IOC de non-
profitorganisatie is waarvoor ze graag wil door-
gaan. Het IOC is eigenaar van de Olympische
Spelen die ze tweejaarlijks (zomer en winter-
spelen) uitbesteedt en die Spelen zijn de groot-
ste geldmachines die de sport ooit heeft
gezien.

U zal van mij ook niet lezen dat Thomas
Bach helemaal zuiver op de
graat is en niet gedoemd is tot
hand- en spandiensten aan
Wladi Poetin en de Arabieren.
Daarvoor zit te veel ruis op
deze man, al heeft hij tot nog
toe een goed parcours gere-
den.

U zal van mij evenmin lezen
dat de Olympische Spelen er
zijn voor de atleten. Eerder
voor de sportbonden, of de
sponsors, of de lokale organi-
satoren, of het IOC en Bach zo
u wil, maar echt niet voor de
atleten. U kan dat cynisme ten
top vinden, het is altijd zo ge-
weest, van in de Oudheid. Atle-
ten zijn een essentieel
onderdeel, zonder Spelen geen
atleten, maar het geheel - het
Olympisch concept - is sterker
dan de delen.

Ik wil en kan ten slotte niet
voorspellen of de Spelen op 24
juli van start gaan, omdat ik niet weet hoezeer
dat Covid-19 in andere werelddelen zal door-
pakken. Het is wel onzin om vier maanden
voor het begin al verregaande conclusies te
trekken waar we ter zijner tijd heel veel spijt
zouden van kunnen krijgen. Zoals de situatie
in Azië en vooral in Japan evolueert, lijkt de
kans reëel dat we op 24 juli of later die zomer
van start gaan. Met wie en in welke omstandig-
heden, dat valt nog te bezien. In geval van uit-
stel zouden de Paralympische Spelen – niet
vergeten: géén organisatie van het IOC – wel
eens de dupe kunnen zijn.

De druk op het IOC komt heus niet alleen
van de Westerse media. Als China het zaakje
onder controle heeft op vier maanden voor de
Spelen, als ook Zuid-Korea grip krijgt op Covid-
19 en als Japan het steady houdt op 35 doden,
dan mag dat virus in de rest van de wereld

huishouden wat het wil, de Japanners gaan
hun feestje van 11 miljard niet zomaar over de
balk gooien.

Hun houding zal er één zijn van: wie er bij
wil zijn, en er bij mag zijn, met tickets of met
een kwalificatie als atleet, is welkom. Weze het
dat ze alle buitenlanders eerst even zullen tes-
ten voor ze het land binnen kunnen waarna
die zich aan hun regels zullen houden. Een
verbroedering van naties wordt het alvast niet,
maar dat is het ook nooit geweest.

Dat atleten uit getroffen gebieden zich niet
terdege kunnen voorbereiden is een non-argu-
ment. Het is alvast nooit gebruikt voor of door
atleten uit pakweg ebola-landen. Dat was ook
de insteek van de KNWU, die gisteren nog om
uitstel vroegen. Zij hadden gehoopt in het
baanwielrennen voor medailles te gaan maar
zien nu hun trainingscentra gesloten. Die slui-
ting was een beslissing van Maurits Hendriks,

de technisch directeur van
sportkoepel NOC*NSF. Die
heeft daar nu al lang spijt van.
Voor één keer hebben we dat
in België beter gedaan: bij ons
ging de horeca sneller op slot,
en werd de social distancing
een gebod, maar gingen de
trainingsplekken voor topspor-
ters al snel weer open. Er was
en er is geen enkele objectieve
reden om dat niet te doen.

Hendriks vroeg zelfs dat alle
atleten van de hele wereld het
voorbeeld van Nederland zou-
den volgen en niet meer trai-
nen. Keep on dreaming, beste
man, en begin alstublieft niet
over level playing field, want
dat is een illusie in de top-
sport. Niets is level in de top-
sport, niet bij de start, niet
onderweg en niet aan de meet.
En de gezondheid van de atle-
ten die in gevaar komt? Ook

onzin natuurlijk. Atleten zijn geen superver-
spreiders die altijd al voorzichtig zijn en als ze
het al oplopen zullen ze dit Covid-19 als een
verkoudheidje verwerken.

Overigens is de belangrijkste organisatie in
de olympische wereld – na het IOC – nog
steeds voorstander van Tokio 2020 in 2020
maar daar hoort u haast niets over. Het Ameri-
kaans olympisch comité USOC vindt dat het
nog te vroeg is om een beslissing te nemen, al
is die houding wel ingegeven door eigenbe-
lang. Omdat een kwart van al de olympische
inkomsten van Amerikaanse origine is, vangt
het USOC in deze olympiade van vier jaar 500
miljoen dollar. Alle andere 206 olympische 
comités in de wereld krijgen samen 750 mil-
joen dollar. De dag dat de Amerikanen massaal
moeten uitzieken en/of sterven, dan pas is
Tokio 2020 in gevaar.

IOC-voorzitter Thomas Bach wil vooralsnog niet weten van een uitstel of afgelasting van de
Olympische Spelen. Pas binnen vier weken wordt de knoop definitief doorgehakt. © AFP

In geval 
van uitstel
zouden de
Paralympische
Spelen, die
geen opdracht
zijn van het
IOC, wel eens
de dupe
kunnen zijn
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Beter doen dan het olympisch
zilver van vier jaar geleden in
Rio? De kans is klein dat het Pie-
ter Timmers (32) gaat lukken.
Hij wou deze zomer in Tokio
met een orgelpunt afscheid ne-
men van de topsport, maar de
kans dat het coronavirus er an-
ders over beslist, wordt groter
en groter. “Als de Spelen naar
volgend jaar worden verplaatst,
is het gedaan”, zegt hij.

“Ik kan en wil me niet nog
eens meer dan een jaar opla-
den. En dan heb ik het niet
noodzakelijk over het fysieke,
wel om het mentale en prakti-
sche aspect. Er zijn meerdere
redenen. Ik wil met een andere
job beginnen, ik heb hier een

Medaillehoop Timmers: ‘Als de Spelen
uitgesteld worden, stop ik’

jonge dochter in huis die ik
meer wil zien, we gingen nor-
maal verhuizen na de Spelen.
Dit gooit heel veel roet in het
eten. Misschien is er nog het EK
in augustus. Mocht dat door-
gaan en ik kan daaraan deelne-
men, zou dat de boel een beetje
verzachten. Mochten er geen
wedstrijden meer zijn, zou het
een lullig afscheid worden. De
Spelen zijn het enige doel dat
ik nog heb. Ik moet blijven ho-
pen, anders ben ik me voor
niets dag in dag uit aan het af-
beulen en afzonderen.”

Timmers kan nog steeds te-
recht in het Antwerpse Wezen-
bergbad. Toch is ook zijn voor-
bereiding verre van ideaal. (MVS)

Pieter Timmers zit het niet
zitten om zich nog een jaar op
te laden. © BELGA

BeNeLeague 
op komst in 
het basketbal

Binnen twee seizoenen een Be-
NeLeague? De Belgische Pro
Basketball League en de Dutch
Basketball League maakten be-
kend dat ze enkele werkgroe-
pen gaan opstarten, wat moet
resulteren in een gezamenlijke
competitie vanaf het seizoen
2021-2022. Na een haalbaar-
heidsonderzoek en een en-
quête bij de fans, zijn de voor-
zitters van beide federaties
voorstander van een samen-
werking. Verder onderzoek
moet de intenties concretiseren.
Ook op het vlak van reglemen-
ten zullen de competities naar
elkaar toe moeten groeien. Eind
dit jaar wordt er in beide landen
definitief besloten. (MVS)

Ex-Real-preses
Sanz overleden
door coronavirus

Lorenzo Sanz, tussen 1995 en
2000 voorzitter van Real Ma-
drid, is overleden aan de gevol-
gen van het coronavirus. Sanz
werd 76 jaar oud. Hij verbleef
al op intensive care en werd in
een kunstmatige coma ge-
houden. “Mijn vader is overle-
den. Zo’n einde verdiende hij
niet. Een van de meest hard-
werkende mensen die ik kende,
verlaat ons. Zijn familie en Real
waren zijn passie”, schreef zijn
zoon op Twitter. Lorenzo Junior
liet eerder al weten dat de toe-
stand van zijn vader niet verbe-
terde. Met Sanz won Real twee
Champions Leagues (1998 en
2000), het WK voor clubs (1998)
en de titel (1997). (ANP)

Bondsdokter: ‘Dit kost 
Fellaini twee maanden’
Welke impact kan het corona-
virus hebben op de fysieke pa-
raatheid van Marouane Fel-
laini? Bondsdokter Kris Van
Crombrugge geeft antwoorden.

Voorlopig is er geen reden
voor ongerustheid. “Op korte
termijn verbreekt dit natuurlijk
zijn voorbereiding op het sei-
zoen. Zolang het virus in zijn li-
chaam zit, zal hij moeten stop-
pen met trainen. Daarna zal hij
geleidelijk moeten opbouwen.”

Als de Chinese competitie
start op 18 april, zoals de bond
van plan is, zal Fellaini die so-
wieso aan zich voorbij moeten
laten gaan. “Dit zet hem zeker
twee maanden terug in zijn
voorbereiding.”

Maar kan een topsporter die
het coronavirus heeft opgelo-
pen daar op langere termijn
hinder van ondervinden?
“Voorlopig zijn er weinig stu-
dies daarover”, zegt Van Crom-
brugge. “Maar het lijkt eerder
onwaarschijnlijk als de patiënt
geen zware symptomen heeft.
Als er sprake zou zijn van een
longontsteking, kan er wel
lichte, blijvende schade zijn.
Maar dat gebeurt zelden bij
jonge, fitte mensen.”

Hoe zit het bij de andere Dui-
vels? “We houden contact met
de clubartsen”, zegt Van Crom-
brugge. “Zij stellen de program-
ma’s op voor hun spelers, die
ook allemaal thuiszitten.” (NVK)

Fellaini besmet 
met corona tijdens 
trainingen in Dubai
De screening bij zijn terug-
keer naar China heeft zijn
nut bewezen. Marouane
Fellaini (32) is de eerste 
Belgische sporter die posi-
tief heeft getest op corona.

Bij zijn aankomst in de luchtha-
ven van Jihan, werd Marouane
Fellaini opgewacht door een
medisch team van vijf perso-
nen. Allemaal voorzien van een
beschermingspak van kop tot
teen, heel wat meer dan het
mondmaskertje dat hij droeg.

Zoals elke reiziger die China
binnenkomt, moest Fellaini so-
wieso twee weken in quaran-
taine doorbrengen. Uit de on-
derzoeken bleek dat dat geen
overbodige maatregel is. De
middenvelder voelde zich niet
ziek, maar testte toch positief.

Inmiddels is het Centrum
voor ziektebestrijding (CDC)
van Shanghai op zoek naar ze-
ventien personen die met Fel-
laini contact hadden sinds zijn
aankomst in Shanghai tot de
quarantainesite in Jihan. Het
CDC gebruikt het geval-Fellaini
als perfecte case om de getrof-
fen maatregelen te testen.

De kans is klein dat Fellaini
het virus in België heeft opge-
lopen. Eind december, nadat de
Chinese competitie afgelopen
was, keerde de middenvelder
even terug naar ons land. Op
dat moment was de ziekte nog
niet aanwezig in ons land.

Normaal gezien zouden ze in
China weer beginnen voetbal-
len op 22 februari. Maar door

de Covid 19-uitbraak werd de
competitiestart uitgesteld, en
gingen de grenzen toe. Om de
onverwacht lange winter te
overbruggen, vloog Fellaini
naar Dubai, waar hij een indi-
vidueel programma afwerkte
om zich fysiek klaar te stomen.
Ironisch genoeg heeft Fellaini
uitgerekend in zijn vluchtoord
in de Verenigde Arabische Emi-
raten de ziekte opgelopen.

Afgaande op de boodschap
op Instagram blijft hij optimis-
tisch: “Ik ben terug in China en
word behandeld in het zieken-
huis. Ik kan u verzekeren dat
alles op dit moment goed gaat.
Ik ben oké. Dank aan de fans,
de medische staf en de club
voor hun zorg en aandacht. Ik
zal nu de behandeling volgen
en hoop zo snel mogelijk terug
te keren.”
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Het kampioenschap is afgelopen, laat daarover
vooral geen twijfel bestaan. We moeten ons al
concentreren op volgend seizoen

BRESCIA-VOORZITTER MASSIMO CELLINO IN DE ITALIAANSE KRANT ‘CORRIERE DELLO SPORT’

‘Ik word
behandeld in het
ziekenhuis. Ik kan
u verzekeren dat
alles goed gaat’

MAROUANE FELLAINI

Deze bekende
voetballers zijn
getroffen

• Mikel Arteta
trainer Arsenal

• Callum Hudson-Odoi
Chelsea

• Paolo Maldini
technisch directeur AC Milan

• Daniel Maldini
AC Milan

• Blaise Matuidi
Juventus

• Paulo Dybala
Juventus

• Manolo Gabbiadini
Sampdoria

• Dusan Vlahovic
Fiorentina

• Ezequiel Garay
Valencia

• Eliaquim Mangala
Valencia


