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Eén maandje

aatst belde een Nederlandse journalist.
Hij wilde weten hoe een Belgische col-
lega zo’n voorjaar zonder wielrennen
overleeft. Het was een vrijdagnamid-
dag en ik zat net in mijn fietshok te oe-
fenen op een fiets. Oefenen als
leerling-fietshersteller, een cursus die
ik normaal op vrijdagavond volg en die
dus al een tijdje stilligt, hoewel de so-
cial distancing in ons prima uitgeruste

atelier perfect mogelijk zou zijn.
“Wat bent u aan het doen?”, vroeg hij aan

het eind. Hij had gehoord dat ik de compressor
had aangezet en dacht wellicht aan een espres-
soapparaat. Ik zei: “Ik heb mijn mountainbike
van zomerbanden voorzien. Achterop een
Thunder Burt, maar voorop toch een Racing
Ralph, kwestie van iets meer
grip te hebben op het voor-
wiel. Ik kan wel overweg met
een MTB, maar ik ben Mathieu
niet. Die banden ga ik nu op 4
bar zetten, kwestie dat ze goed
aanspannen. Als ik ga rijden
doe ik 1,5 bar, dat rijdt lekker
zacht. En ik heb ook nieuwe
antilekmelk door het ventiel
gedaan, want ik rijd tubeless.”

Hij werd er zowaar stil van
en ik ging verder. “Bij ons zijn
er een aantal politici en ex-
perts die maar wat graag een
algemeen uitgaans- en sport-
verbod willen opleggen omdat
ze zich in de steden niet kun-
nen gedragen en het af en toe
druk wordt op jaag- en andere
paden. Er is een soort opbod
aan de gang. We hebben nu
ook hypochonders die ieder-
een die buitenkomt een mond-
masker willen aanpraten.

“Mijn grootste vrees is dat ik straks met de
koersfiets niet meer weg geraak, omdat de po-
litie op de weg controleert. Ik woon in een
klein gehucht aan de rand van een bos, met ki-
lometers bospaden en verlaten paardenpaden
nu de paarden niet meer mogen rijden – nog
zoiets krankzinnigs. Lekker droog omdat het
een tijd niet heeft geregend. Als de oekaze
‘niet meer buiten sporten’ wordt afgekondigd,
kan ik langs daar met de mountainbike weg.
Hoewel het hier de Veluwe niet is, kan ik toch
wandelen en fietsen zonder dat ik een mens te-
genkom. Geen probleem, social distancing zit
mij in de genen. Behalve mijn vrouw zie ik de
laatste weken alleen de bakkersvrouw en die
staat achter plexiglas.”

Of ik de sport mis, wilde hij nog weten. Daar

had ik niet direct een antwoord op. Als ik dit
tik zijn we precies een maand ver in de spor-
tieve lockdown. Ik ben op 7 maart voor het
laatst naar het voetbal gegaan. Op 9 maart heb
ik voor het laatst gevlogen. Ik heb het weekend
van 14 maart nog Parijs-Nice bekeken tot ze er
daar ook de brui aan gaven. En dan was er niks
meer.

Mis ik de sport? Ja, zeker? Maar eerlijk, is dit
het grote zwarte gat? Voorlopig niet echt. Ik was
aanvankelijk wel bang dat de onderwerpen
voor columns zouden opdrogen, maar ik moet
dat voetbal van ons dankbaar zijn. Er wordt niet
meer gevoetbald, maar aan apenstreken nog
steeds geen gebrek. Net als de topsporters vind
ik diep vanbinnen dat maandje de stekker eruit
en geen gedoe of gejaag anderzijds wel prettig.

Als dat ene maandje twee
maandjes worden, of drie, zal
dat anders zijn.

Wat doet een Vlaamse sport-
journalist in de heilige koers-
weken of wat heeft hij gedaan,
nu die stilaan achter de rug
zijn? Hetzelfde als anders –
werken, sporten en werken –
maar dan thuis en niet op Lan-
zarote, dat er nu eenzaam en
verlaten bij ligt. En een krant
of zes per dag lezen, waaron-
der L’Equipe, dat er nu al een
maand lang in slaagt om elke
dag twintig pagina’s vol te pen-
nen terwijl er geen plek in de
wereld meer is waar nog wordt
gesport. Ja oké, Wit-Rusland,
of zijn ze daar nu eindelijk op-
gehouden? 

Zelfs op paasmaandag was
L’Equipe nog steeds veertien
pagina’s dik, inclusief welis-
waar een spread over de maat-

regel dat in Parijs niet mag worden gesport
tussen tien ’s ochtends en zeven ’s avonds. Nog
zo’n onzin. L’Equipe merkte op dat de CRS (de
oproerpolitie) wandelaars naar hun reden van
bewegen vroeg, maar de verkopers van crack
met rust liet. Van prioriteiten gesproken. Om
zeven uur werd het aan de kaaien langs de
Seine ineens superdruk. Families met kinde-
ren op de fiets, lopers, sneller fietsers, trage
fietsers, ze kwamen van alle kanten.

Het verhaal quoot ook de directeur van het
Institut de recherche biomédicale et d’épidé-
miologie du sport: “Sporten in de buitenlucht
met een cardiovasculaire belasting is de beste
en de enige therapie tegen het coronavirus. Zo
verhoog je de immuniteit.” Ik voelde mij ge-
sterkt in het verzet.

Gezinnen maken een fietstochtje tijdens het paasweekend, zoals hier in de buurt van Leuven. 
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Is dit het grote
zwarte gat?
Voorlopig niet
echt. Er wordt
niet meer
gevoetbald,
maar aan
apenstreken
nog steeds
geen gebrek
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Alles hangt af van de goodwill 
van de sponsors. Ik ga op mijn 65ste 
niet uit eigen zak renners betalen

PATRICK LEFEVERE, MANAGER VAN DECEUNINCK-QUICKSTEP, IN SPORZA-PODCAST ‘DE TRIBUNE’

Onbevreesde snelheidsduivel
die nooit een wereldtitel F1 won
De overleden Stirling Moss
(90) zal voor altijd de beste
formule 1-coureur zijn die
nooit wereldkampioen
werd. De Brit was voor hele
generaties het synoniem
voor racen.

Stirling Moss begon zijn race-
carrière in 1948. Tegen de zin
van zijn vader, die liever had
dat hij tandarts werd. Moss
peinsde er niet over. Hij wilde
niets anders dan zo veel moge-
lijk racen. Het maakte hem niet
uit in welke klasse. Dus kwam
ook al snel de formule 1 bij hem
op de radar, in 1950 opgericht
vanwege de wildgroei aan auto -
sportklassen na WO II.

Moss reed zijn eerste for-
mule 1-race in 1951. Tien jaar 
later reed hij zijn laatste grand
prix. In de tussentijd groeide hij
uit tot een van de bekendste
coureurs van zijn tijd. Voorma-
lig F1-coureur Michael Bleeke -
molen herinnert zich nog hoe
hij begin jaren zestig werd aan-
gesproken door een agent toen
hij met een autoped op straat
scheurde. “Zo mannetje, jij
denkt zeker dat je Stirling Moss
bent?”, zei de agent.

Moss was het gezicht van een
generatie onbevreesde cou-
reurs die voor een race nog ont-
spannen een sigaret rookten,
maar niet wisten of ze een paar
uur later nog in leven zouden
zijn. De jaren vijftig, waarin
Moss excelleerde, waren de do-
delijkste jaren van de formule
1. Vijftien coureurs verongeluk-
ten in het decennium waarin
autogordels niet eens verplicht
waren.

Het is eigenlijk een wonder
dat Moss die jaren heeft over-
leefd, zegt Bleekemolen. “Hij
had een rauwe stijl. Misschien
iets te rauw. Hij crashte veel. In
een vitrine op mijn kartbaan
heb ik een foto van hem in
zwembroek met daarop alle-
maal pijlen naar lichaamsdelen
die hij heeft gebroken. Dat zijn
heel veel pijltjes.”

Moss gaat de boeken in als
een van de compleetste cou-
reurs aller tijden. Hij won 212
van de 529 races waaraan hij
meedeed, in allerlei auto’s. In
de formule 1 eindigde hij vier
keer als tweede in de WK-
stand. “Het maakt me anders,
dus het is een bonus”, zei hij in
2012 tegen The Telegraph over
het ontbreken van een wereld-
titel op zijn palmares. 

De loopbaan van Moss stopte
abrupt in 1962 nadat hij door
een crash een maand in coma
had gelegen en tijdelijk deels
was verlamd. Eenmaal weer in
een auto merkte hij dat hij niet
meer zijn ouderwetse race-
 instinct had. Dan maar racen
op halve kracht? Het was voor
Moss ondenkbaar. (VK)

‘Hij had een rauwe
stijl. Misschien
iets te rauw. 

Hij crashte veel’
MICHAEL BLEEKE MOLEN

VooRMalIg F1-CoUREUR

Froome traint opnieuw
voluit na horrorcrash
Chris Froome is weer de oude.
Dat vertelde de viervoudige
Tour-winnaar in de rand van
Alpe du Zwift, een virtuele 
wedstrijd tegen zijn Ineos-team-
maats waarbij een col van 12 ki-
lometer, 21 haarspeldbochten,
1.036 meter hoogteverschil en
een gemiddeld stijgingspercen-
tage van 8,5 procent moest 
worden overwonnen.

“Ik zit in complete lockdown
in Zuid-Frankrijk. Dat is een
mentale beproeving, maar we
sleuren er ons wel door. Het
gaat heel goed met me. Ik heb
het dagelijks druk met de kin-
deren en train zo veel mogelijk
op de rollen en in de fitness-
ruimte.”

Froome zegt geen hinder te
ondervinden van zijn zware
val, vorig jaar tijdens de Dau-
phiné, waarbij hij zijn dijbeen,
elleboog en enkele ribben brak.
Die blessures vereisten meer-
dere operaties en hielden hem
wekenlang in het ziekenhuis.
“Ik ben zo goed als volledig her-
steld. Ik doe nog wel specifieke
oefeningen voor de geteisterde
rechterkant van mijn lichaam,
maar kan mezelf wel weer
maximaal belasten op de fiets.”

Wereldkampioen tijdrijden
Rohan Dennis won de race in
ongeveer 58 minuten, voor 
Eddie Dunbar en Michal Kwiat-
kowski. Froome finishte als
zesde, op 2:33 van Dennis. (JDK)

Stirling Moss na de GP in Aintree, Engeland, in juli 1957. Hij won
212 van de 529 autoraces waaraan hij meedeed. © PHoTo NEws

Neen, het Internationaal Olym-
pisch Comité (IOC) heeft niet te
lang geaarzeld om Tokio 2020
uit te stellen. Dat zegt voorzitter
Thomas Bach in de krant Welt
am Sonntag.  “Door de groot-
schaligheid van de Spelen kon
Japan niet meteen ja of neen
zeggen. Je hebt het niet over
een partijtje voetbal of een
stadsmarathon uitstellen. Het
gaat over 11.000 atleten, over
50 WK’s in 33 verschillende
sporten, in een tijdspanne van
16 dagen. Dan moet je het met
alle partners uit de politiek, de
sport en de zakenwereld eens
raken.” 

Japan gaf te verstaan dat een
nieuw uitstel niet mogelijk is.

Sportpaus Bach: ‘Uitstel Spelen 
kost ons honderden miljoenen’

Nu al hangt er volgens Japanse
media een prijskaartje van 1,8
tot 5,5 miljard euro aan het uit-
stel. De schade voor het IOC
loopt volgens Bach ook hoog
op. “Het is duidelijk dat het ons
honderden miljoenen zal kos-
ten. Onze verzekering dekt een
annulering van de Spelen wel,
maar geen uitstel.” 

Bach zei dat het IOC in ge-
sprek is met de nationale olym-
pische comités (NOC), die zijn
aangewezen op middelen van
het IOC. Normaal deelt het IOC
in een olympisch jaar zo’n 540
miljoen euro uit. “Alle beurzen
aan de NOC’s en aan 1.600 in-
dividuele atleten worden met
een jaar verlengd.” (VH)

‘Het gaat over 
50 WK’s in 33

sporten. Dan moet
je het met alle

partners eens zijn’
THOMAS BACH

VooRzITTER IoC

Zeker geen 
Tour de France
voor half juli

De Ronde van Frankrijk mag dit
jaar niet eerder dan half juli van
start gaan. Dat heeft de Franse
president Emmanuel Macron
gisteravond gezegd in zijn tv-
toespraak. De Tour stond dit jaar
van 27 juni tot en met 19 juli op
het menu. De internationale
wielerunie UCI puzzelt ijverig
aan een alternatieve kalender,
waarbij het seizoen mogelijk zal
doorlopen tot 1 november.
Tour-baas Christian Prud-
homme ziet in elk geval niets
in een editie zonder publiek.
“Er komt zeker geen Tour achter
gesloten deuren”, benadrukte hij
twee weken geleden al. Hij wil
voor half mei uitsluitsel geven
over de nieuwe data. (BElga)


