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Corona splijt Belgisch voetbal in tweeën
antwoordelijkheid te nemen.
Anders zien we ons genood-
zaakt om een buitengewone al-
gemene vergadering samen te
roepen om wel de nodige be-
slissingen te nemen voor het
voetbal en de volksgezond-
heid”, staat er te lezen.

Dat laatste zal niet nodig zijn.
Peter Croonen, voorzitter van
de Pro League, zou een alge-
mene vergadering organiseren
op donderdag 2 april.

De kleintjes hopen tegen dan
te weten of ze dit seizoen nog
gaan spelen, om zo de toe-
komst voor te bereiden. Het
voorstel dat op tafel ligt bij een
stopzetting is een competitie
met achttien en zonder play-

offs volgend seizoen. Vorige
week leek dat nog opportu-
nisme van OH Leuven en Waas-
land-Beveren, maar inmiddels
is er voldoende draagkracht
voor het plan. 

Bij de K11 en in 1B is men
stemmen aan het verzamelen
om dat format door te drukken.
Ook Club Brugge is voorstan-
der. Komt het ervan, dan is er
geen zakker en stijgen OH Leu-
ven en Beerschot beide. Het sei-
zoen daarop zouden er twintig
ploegen in eerste klasse spelen
(ook zonder play-offs).

Als de fans dit seizoen geen
voetbal meer krijgen, wanneer
dan wel? Ook daar hebben de
kleintjes een oplossing: zij wil-

De voetbalcompetitie moet
stoppen, althans voor de
kleintjes. ‘En voor de volks-
gezondheid.’ In een brief
eisen zeventien profclubs
snel daadkracht van de Pro
League.

Het staat er niet letterlijk, maar
dit is wat ze willen zeggen: dit
seizoen nog voetballen zou ri-
dicuul zijn. Negen clubs van de
K11 en de acht 1B-clubs hebben
gisteren een statement ver-
spreid. Het is gericht aan de
raad van bestuur van de Pro
League. Ze vragen om duide-
lijkheid en een snelle beslis-
sing.  Lees: ze willen stoppen
met de competitie.

Bij sommige topclubs is er
evenwel tegenkanting. Stan-
dard, Genk en Anderlecht zou-
den graag nog voetballen om
zo uitzicht te behouden op een
(beter) Europees ticket. Ook
Charleroi en Antwerp willen de
optie om het seizoen uit te spe-
len openhouden.

Maar de ‘kleintjes’ voeren
dus de forcing om simpelweg
niet meer het veld op te komen.
Ze zijn ontgoocheld door de
apathische houding van de
raad van bestuur van de Pro
League. “U vertegenwoordigt
alle 24 profclubs, grote en klei-
nere, om zo te beslissen in het
belang van het Belgisch voetbal.
We rekenen op u om die ver-

len pas op 15 augustus aan het
volgende seizoen beginnen.
“Dan kan er wel publiek zijn en
verkopen we abonnementen.
Dat is cruciaal, anders verliezen
we nóg eens inkomsten.”

Centen zijn ook een argu-
ment van de clubs die wel nog
willen doorgaan. Zij vrezen
claims van de huidige rechten-
houders over het tv-geld als ze
er zonder inmenging van de
overheid de stekker uittrekken.
Alleen bij overmacht zijn die
sommen gegarandeerd, maar is
dat wel het geval als je zelf kiest
om te stoppen? De kleintjes zijn
er zeker van: “Dit ís overmacht.
Daar bestaat zelfs geen discus-
sie over.” (PJC/SK)

De Olympische Spelen zijn een jaar opgeschoven, een primeur in de geschiedenis van de hypergecommercialiseerde
sport. Deze krachttoer kwam niet zomaar tot stand. Wie wint of verliest hierbij? HANS VANDEWEGHE

Tokio mikt 
ook in 2021 
op de maan
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Hoe zijn Tokio en lausanne alsnog
tot inzicht gekomen?

Er bestaat een foto van het telefoongesprek van
de Japanse eerste minister Shinzo Abe die in de
privéresidentie samen met zijn olympische staf
met het olympisch hoofdkwartier in Lausanne
in overleg is. De Japanners – twee vrouwen links,
twee mannen rechts en Abe in het midden ge-
flankeerd door een tolk – zitten aan een laag 
tafeltje. De ene leunt achterover en leest een 
document, de andere kijkt sip naar de tafel, de
minister van Olympische Zaken noteert, net als
de gouverneur van Tokio.

Shinzo Abe luistert naar de vliegende schotel
op zijn tafel. Even later zal hij te horen krijgen
dat hij het nieuws van maximaal één jaar uitstel
aan de wachtende journalisten mag melden. Het
Japanse nieuwsagentschap Kyodo is eerst. Na
bijna veertien dagen van telefoons, vergaderin-
gen, onderhandelingen is de eerste horde geno-
men. Nu komt het zware werk. Zoals Thomas
Bach zei: “Iedereen zal compromissen moeten
sluiten.”

Stafleden van het Internationaal Olympisch
Comité (IOC) hebben als eersten de mogelijkheid
tot uitstel – aanvankelijk naar de herfst van 2020
– geopperd. De Japanners wilden daar niet van
weten.

Toen uw krant op 9 maart bij Thomas Bach
op audiëntie was, werd hem die vraag gesteld.
“We bestuderen verschillende scenario’s. Er is
geen plan B.” De meeste media onthielden al-
leen die laatste zin, dat paste mooi in de framing
van de slechterik Bach en het wereldvreemde
IOC. Bach, typisch voor een voorzitter in een
ivoren toren, had tot dan het standpunt van Abe
verdedigd: “Wij gaan voor 24 juli. Tegen die tijd
hebben we dat virus hier volledig onder con-
trole.” Zijn werkmieren wisten beter.

Het kantelpunt kwam van de partner van het
IOC in gezondheidsmateries, de World Health
Organisation. Die gaven SARS-CoV-2 op 11 maart
een upgrade van epidemie naar pandemie. Een
bron dicht bij het dossier: “Dat liet alle alarmen
afgaan. Bij ons in Lausanne, bij de sponsoren
die begonnen te bellen, maar nog niet echt in
Tokio.” Later zouden ook enkele olympische 
comités bezwaren opperen en lieten de atleten
van zich horen, maar dat was een detail. Het
ondenkbare was dan al werkelijkheid, maar nog
niet bekend.

Dat het nog tot 24 maart duurde voor de we-
reld het wist, was een gevolg van veel overwe-
gingen. Eens de Japanners overtuigd waren van
de omvang van het probleem op wereldschaal,
moesten alle actoren worden geraadpleegd.
Rechtenhouder NBC, dat 1 miljard dollar betaalt
voor deze Spelen, was snel om. Die wonen tus-
sen 5th en 6th Avenue in het desolate Manhattan
en zagen de bui die nu New York vol treft al
hangen.

De sponsoren waren ook vragende partij voor
een noodscenario. Geen sponsor wil worden ge-
associeerd met een event dat de gezondheid
van de bezoekers in gevaar brengt. Het meeste
werk, aldus insiders, was het doornemen van
de contracten. Tussen het IOC en Tokio waren
ze er snel uit: het IOC zou de Spelen niet terug-
trekken, Tokio zou niet procederen. De factuur,
daar moesten ze later zien uit te komen.

Tussen Tokio en de toeleveranciers, dat was
een ander paar mouwen. Het olympisch dorp,
hoe moest dat gaan? Die chique flats met uitzicht
op Tokyo Bay die de bouwpromotor volop aan
het verkopen was met de belofte dat ze uiterlijk
in oktober beschikbaar waren, een jaar later
dan maar?

Wat met de gehuurde ruimtes, niet alleen voor
de kantoren van het Tokyo Organising Commit-
tee of the Olympic Games (TOCOG), maar ook
het Tokyo Big Sight, Tokyo Convention Center
en Sunshine City, de drie grote conventiecentra
waar competities moeten doorgaan? Voeg daarbij
de stadions en de sporthallen, die voor volgend
jaar ook al zijn geboekt maar door andere events.

Ten slotte de hotels. Duizenden kamers had

de olympische vlam verdwijnt een jaartje in deze speciale koker, hier in de japanse havenstad iwaki. © EPA

Een schouderduel tussen amir murillo van
anderlecht en djihad Bizimana van Waasland-
Beveren in 1a, vorige maand. © PHOTO NEWS

bedraagt de extra factuur van het uitstel,
boven op de officiële kosten van 11,25 miljard

€2,45
miljard
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Mijn lichaam zal niet versleten zijn 
door veel races te lopen in 2020. 
Dus ja, ik kan nog goud winnen in Tokio

TOPSPRINTER JUSTIN GATLIN (39) DENKT NIET AAN PENSIOEN, AAN TMZ SPORTS
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Essentiële verplaatsing

arijn de Vries is in Nederland ge-
kend als achtereenvolgens jour-
naliste, wielrenster (ooit bij
Lotto-Belisol) en nu columniste
van Trouw. Marijn schreef van
de week een column over hoe ze
hoopte dat Nederland zou ge-
spaard blijven van een lockdown
op Italiaanse, Franse of Spaanse
wijze. De angst slaat haar om het

hart als ze er maar aan denkt dat het straks
misschien afgelopen is met haar trainings-
tochtjes. ‘Maak het leven niet onleefbaar’ was
de kop van haar column waarin ze pleitte voor
een Belgische aanpak in het geval verstrenging
in Nederland aan de orde zou zijn.

De reacties op haar column waren door-
gaans positief, maar een enke-
ling vond het asociaal dat ze
ging fietsen want ze zou eens
kunnen vallen en in een kli-
niek belanden alwaar ze een
bed van een coronapatiënt
zou kunnen innemen. Een an-
dere reactie – nog onnozeler
en ook gemeend, zo leek het
toch – vond dat ze zo niet
moest zeuren want Anne
Frank had wel twee jaar op
een zolder gewoond.

Marijn antwoordde niet
maar het had gekund, bijvoor-
beeld met: “Ja, dat weet ik,
dat Anne Frank zich twee jaar
aan haar lockdown heeft ge-
houden, maar een groot suc-
ces was dat nu ook weer niet.”
Marijn heeft niet zo gerea-
geerd, even voor de duidelijk-
heid, en ik ook niet. Je wilt het
niet meemaken: in deze barre
tijden ook nog worden achter-
nagezeten door Freilich en co(vid).

Nu we per ongeluk in de sfeer van de
Tweede Wereldoorlog zijn beland, toen waren
er ook Belgische politiediensten die om heel
duidelijke richtlijnen vroegen aan de bezetter
en die richtlijnen vervolgens overijverig en
plichtbewust uitvoerden. Dat de geschiedenis
zich herhaalt, daar moest ik aan denken toen
ik donderdag ene Paelinck – een superflik van
de lokale polities – hoorde smeken om een
Sperrgebiet. Duidelijke richtlijnen over hoe ver
en waarvoor mensen zich van hun huis moch-
ten begeven per fiets, dat wilde hij. 

Niemand stelde de vraag: waar is dat goed
voor? Behalve dan om te dienen als stok ach-
ter de deur, om mensen te kunnen pesten, of
willekeurig wielertoeristen om hun Passier-
schein te kunnen vragen en desgevallend te
kunnen verbaliseren. In alle geval niet om het
leven van de bewegende medemens in deze
tijden wat draaglijker te maken. En al hele-
maal niet om te beschermen tegen Covid-19.

Marijn, kom niet naar België want het gaat
hier van kwaad naar erger. Niet met de
doden en gehospitaliseerden, dat lijkt binnen
de verwachtingen en de mogelijkheden van
de klinieken, wel met de notie niet-essentiële
verplaatsingen. Dat begrip gaat niet meer
weg want, zo vond men op Radio 1, daar be-
staat veel onduidelijkheid over en dus terecht
discussie.

Van stemmingmakerij gesproken. Een non-
issue wordt opgeschaald tot een probleem
waardoor we straks allemaal aan een denk-
beeldige leiband moeten en gecontroleerd
kunnen worden of we niet te ver van ons huis
zijn gereden of gewandeld. Alsof het in een
straal van 1 of 2 kilometer zoveel gezonder is
dan pakweg 20, 30, 40, 50 of 100 kilometer

verder.
De 1-1-1 van Frankrijk beviel

onze superflik wel want dat
was tenminste duidelijk: één
uur, één persoon, maximaal
één kilometer van huis. Dat is
niet hoe ik beweeg, daar kan
ik mijn lichaam niet mee op
orde houden, het spijt mij
zeer. De experts zijn tegen die
1-1-1 en haalden gisteren hun
slag thuis, maar ik vertrouw
de politiek alvast voor geen
haar.

Ik wil elke dag bewegen en
een aantal dagen per week
gedurende een paar uur. Be-
halve afgunst van niet-spor-
ters op sporters is er geen
enkele objectieve reden om
afstanden per fiets of lopend
te beperken. Minister van
Binnenlandse Zaken Pieter De
Crem vindt fietstochten van
50 kilometer niet meer kun-

nen. Dat vind ik ook. Eind maart moet je toch
al aan 100 zitten. Onzinnige maatregelen
smeken om burgerlijke ongehoorzaamheid.

Er wordt ons door Radio Maria (Radio 1
van 9 tot 12) ingepeperd dat we vooral moe-
ten blijven bewegen en blijven sporten. Hele-
maal mee eens, want als we niet werken,
thuis zitten, meer eten en minder bewegen
dan anders betalen we dat over afzienbare
tijd met nieuwe obesen, hartlijders, diabeten
en wat al niet meer. En als volgend jaar
Covid-20 en -21 langskomen hebben die dan
weer prijs.

Alle gekheid: wat bedoelde De Crem met
‘de speeltijd is voorbij’? Voetballen is spelen,
fietsen niet. Fietsen is een manier van leven.
Laten we hier en nu duidelijkheid scheppen:
of je nu 1 dan wel 100 kilometer van huis bent
op twee wielen, dat is een essentiële verplaat-
sing. De logische afgeleide daarvan: niet-
 essentiële verplaatsingen per fiets of op
loopschoenen bestaan niet.

Een wielertoerist draait een rondje op het Bisdomplein in Gent. © WANNES NIMMEGEERS
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63 leiders plots kampioen
in amateurreeksen
Het amateurvoetbal heeft een
streep getrokken onder het 
seizoen 2019-2020.  Voetbal
Vlaanderen en de Waalse tegen-
hanger ACFF zagen geen moge-
lijkheid om de laatste speel -
dagen van hun competities
(nationaal, provinciaal, jeugd
en vrouwen) binnen een rede-
lijke termijn af te werken. “Dit
was de enige realistische piste”,
zegt Marc Van Craen, voorzitter
van Voetbal Vlaanderen.

De laatste tussenstanden zijn
ineens de eindstanden. Op ba-
sis daarvan worden de kampi-
oenen, promovendi en degra-
danten aangeduid. Bij het
bepalen van stijgers en dalers
komt hier en daar wat reken-

werk kijken. In sommige reek-
sen hebben niet alle ploegen
evenveel wedstrijden afge-
werkt. Eindrondes worden van-
zelfsprekend niet afgewerkt.

“We beseffen dat dit niet de
ideale oplossing is en dat er al-
tijd clubs zullen zijn die zich 
benadeeld voelen. Maar in de 
gegeven omstandigheden leek
dit ons het best mogelijke com-
promis”, aldus nog Van Craen.
“Doen alsof deze competitie
nooit heeft bestaan en dit jaar
niemand laten stijgen of zakken
leek ons helemaal geen optie.”

La Louvière Centre, actief in
de eerste amateurdivisie, heeft
al gemeld niet akkoord te gaan
met de beslissing. (KDC/TTV/KDZ)

het organisatiecomité per gouvernementeel de-
creet gevorderd van de privémarkt, onder meer
om de media en de partners in onder te brengen.
Die worden nu weer vrijgegeven en zijn voor vol-
gend jaar opnieuw geboekt.

Van de week een mail gekregen van het TO-
COG met betrekking tot onze hotelreservatie:
“We komen bij u terug zodra we meer nieuws
hebben.”
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Wat is de economische impact van
dit uitstel?

De grootste krachttoer is niet het organiseren van
33 wereldkampioenschappen op één plaats, een
jaar later. Die kennis is aanwezig. Ook niet het
naar Tokio halen van de atleten. Dé uitdaging zal
erin bestaan met deze Spelen te landen waar
Tokio en Japan bij uitbreiding zo graag wilden lan-
den: op de sportieve maan. Met na afloop bezoe-
kers die verbijsterd en verrukt terug zouden
keren naar hun thuislanden met de melding: wij
waren erbij, op de beste Spelen ooit.

Dat was ook de reden dat Abe langer dwars
bleef liggen dan zijn landgenoten. Nooit was een
organisatie zo snel klaar en zo netjes op schema,
had Bach al eerder gezegd. Het zouden fantasti-
sche Spelen worden en een virus uit China – de
aartsvijand van Japan en omgekeerd, ook dat nog
– zou geen roet in het eten gooien, echt niet.
Japan heeft net als China trouwens de situatie
onder controle en schat dat tegen de zomer
Covid-19 nog maar een slechte herinnering zal
zijn.

En toen kwam het onvermijdelijke uitstel.
Volgens een eerste berekening door het

TOCOG verhoogt de factuur met 2,45 miljard
euro. Dat komt boven op de officiële cijfers die
spreken van totale kosten van 11,25 miljard. Dat
bedrag werd opgehoest door de Tokyo Metropo-
litan Government en het organisatiecomité (elk 5
miljard). De rest (1,25 miljard) werd bijgepast
door de nationale regering.

De extra kosten zullen worden besproken met
alle stakeholders. Dat zei Toshiro Muto, het hoofd
van TOCOG. Goed nieuws kwam van de week van
de regering: die maakt bijna 500 miljard euro vrij
om de economie te stimuleren en bedrijven
gaande te houden. Daar kan wat voor de Spelen
van af, dat zullen de Japanners niet erg vinden.
Alles voor de eer en glorie van hun Nippon.
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Wat betekent dit voor de sporters?

Wellicht zullen alle voorziene competities (28
olympische en 5 nieuwe sporten) kunnen door-
gaan. De vraag is vooral: met wie? Jawel, atleten
die snakten naar het einde en die zich nog één
keer hadden opgeladen/getraind/geprepareerd
zullen er nu nog een extra jaar moeten aan breien
of zullen stoppen in de anonimiteit, zonder af-
scheidsparty.

Een van de discussiepunten die het TOCOG
en het IOC snel willen oplossen is de datum.
Doorschuiven naar een jaar later en beginnen
op 23 juli is een optie, maar zou conflicteren met
het WK atletiek en WK zwemmen. World Athle-
tics heeft al laten weten dat het zich flexibel wil
opstellen. Het WK zwemmen vindt plaats in Ja-
pan (Fukuoka) en zal zich ook wel voegen naar
de wensen van de moeder van alle sporttoer-
nooien. De lente kan ook, maar zal dat dezelfde
toevloed aan toeristen met zich meebrengen? En
wat als er dan nog geen vaccin is?

Het grootste struikelblok is het kwalificatiesys-
teem. Voor teams zou je alles kunnen behouden
zoals het nu is bepaald en dat zou gunstig zijn
voor de Belgian Cats. Voor individuele sporten
ligt de zaak moeilijker. Meer dan de helft van de
olympische tickets waren al toebedeeld op naam,
maar in de realiteit waren 75 tot 80 procent van
de sporters zeker van de Spelen op basis van hun
prestatie en/of ranking.

Dat terugschroeven en herbeginnen zou
enorme gevolgen hebben. Op wereldschaal alle
kwalificaties herdoen is niet meer haalbaar. Een
andere optie is het omvormen van kwalificaties
op naam tot quotaplaatsen, zodat landen zelf
kunnen selecteren. Met andere woorden, en om
België als voorbeeld te nemen: het nominatief
olympisch ticket van Pieter Timmers zou een
quotaplaats kunnen worden voor België, als Tim-
mers geen zin meer zou hebben om te gaan. Ge-
kwalificeerde atleten tegen hun wil hun ticket af-
nemen zou dan weer aanleiding kunnen geven
tot juridische procedures.
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En wat met de strijd tegen doping?

Het scenario waarbij de Spelen alsnog dit jaar
hadden plaatsgevonden, had enkele landen en
atleten voor de dopingcontroleurs lange tijd on-
bereikbaar gemaakt. Dat was minder een pro-
bleem van ongebreideld dopinggebruik dan wel
van verdachtmakingen achteraf.

Als in de tweede helft van dit jaar de situatie
grotendeels zal zijn genormaliseerd, ziet het er-
naar uit dat de dopinginstanties weer hun werk
kunnen doen in de cruciale periode, zes maan-
den voor de competitie. Dat moet volstaan.

Een gunstige nevenschade van dat hele Covid-
19 dat de wereld in pauze zette en de Spelen een
jaar opschoof, is dat het Arbitragetribunaal voor
de Sport (TAS) nu ruim de tijd krijgt om het Rus-
sische protest tegen de uitsluiting van het land
door het Wereldantidopingagentschap aan te
vechten. Het IOC heeft al aangeven dat het de
uitkomst van het oordeel van het TAS zal volgen.
Waren de Spelen in juli doorgegaan, zo werd ge-
vreesd, dan was het oordeel van het TAS mogelijk
te laat gekomen en hadden de Russen ongestraft
als land op 24 juli in Tokio kunnen opmarcheren.
Tokio 2020 in 2021 wordt, gezien de monstru-
euze bewijslast, een lastige zaak voor de Russen.

‘Er is geen plan B. Wij gaan
voor 24 juli. Tegen die tijd
hebben we dat virus hier
volledig onder controle’

THOMAS BACH (OP 9 MAART)
VOORZITTER IOC

Fellaini herstelt
in ziekenhuis:
‘Elke dag sterker’

Marouane Fellaini heeft een
hoopgevende video gedeeld via
zijn sociale media. Daarop is te
zien dat de speler van Shan-
dong Luneng weliswaar nog in
het ziekenhuis van Jinan ver-
toeft, maar dat weerhoudt hem
er niet van om zijn conditie te
onderhouden. Hij waagt zich
aan stabiliteits- en kracht-
oefeningen. “Ik word elke dag
sterker”, schreef Fellaini, die in
China positief testte op Covid-
19. “Geef nooit op. Blijf vechten,
blijf sterk, blijf thuis.” Het is niet
de eerste update van Fellaini
sinds zijn opname. Eerder
postte hij: “Ik zal de behandeling
volgen en hoop zo snel moge-
lijk terug te keren.” (PJC)


