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Plaats renners voor de Tour-start in quarantaine. 
Maar de attitude van ASO lijkt: 
we doen het zoals altijd of helemaal niet
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Zwaarste kalender ooit

e gaan weer voetballen en koer-
sen en volleyballen en tennissen
en al het andere wat sport heet,
zo ongeveer vanaf september,
met en misschien al iets eerder
zonder publiek. Niemand die
zeker weet of dat allemaal wel zal
lukken. Hoop doet leven.

Misschien moeten we overwe-
gen om elk jaar zo’n coronastop in

te lassen. We zitten nu aan zo’n 150.000
doden wereldwijd. Een gekend griepvirus, als
het een beetje stevig huishoudt, levert mini-
maal 290.000 tot maximaal 650.000 doden
op. Aldus een studie die alleen maar rekening
hield met ademhalingsgerelateerde overlij-
dens ten gevolge van influenza, verschenen in
The Lancet in 2017.

Het is geen wedstrijd, maar toch: Covid-19
zal zich flink moeten reppen om die score te
overtreffen. Tenzij de hele wereld begint te
tellen zoals de Belgen, dan zal het lukken. 

Jawel, het virus heeft ons in
een heel korte tijdspanne
overvallen zonder dat we be-
schermd waren door een vac-
cin en de social distancing en
hygiënebepalingen hebben
hun nut bewezen. Dat is een
pre voor Covid-19. Daartegen-
over staat dat grote delen van
de bevolking wel gevacci-
neerd waren/worden tegen
griep. Stel je voor dat we geen
griepvaccins hadden, hoeveel
doden hadden we dan jaar-
lijks: één miljoen, twee mil-
joen? Vreemd toch dat in 2018
– de ergste griepwinter deze
eeuw – de economie, de scho-
len en de sportstadions niet
dicht gingen en niemand in
zijn kot moest blijven.

Zet gewoon elk jaar tussen
eind december en begin mei
de economie op pauze, doe de scholen dicht,
geef de leiding van het land in handen van ex-
perts en stuur de politici samen met de spor-
ters op congé. Die sporters zijn het minst van
onze zorgen, want dit jaar gaan we bewijzen
dat voetbal een zomersport is en het hele
koersseizoen in een maandje of drie kan wor-
den afgehaspeld.

Laatste stond in L’Equipe ‘le calendrier
idéal’ voor de nog af te werken Ligue 1. Re-
prise vanaf 16 juni en fin op 25 juli. Wat geldt
voor Frankrijk, geldt voor elke competitie die
zichzelf wil afwerken. De ideale kalender,
voor wie dan? Voor de televisiezenders die
hun advertentieblokken eindelijk aan de
straatstenen kwijt kunnen en voor de clubs
die zo het televisiegeld nog kunnen recupere-
ren. Niet voor de fans. Zij weten dat het voet-
bal minimaal tot 1 september zonder hen zal

doorgaan en dat is zowat de ergste belediging
die je hun kunt aandoen. Niet voor de politie.
Zij weten dat ze met meer zullen moeten op-
draven om her en der in de steden samen-
scholingen van supporters te beletten.

Helemaal niet ideaal en zelfs potentieel de-
sastreus is deze volgepropte noodkalender
voor de voetballers. Na een lange periode van
inactiviteit gauw-gauw de conditie wat oprek-
ken om dan gedurende een maand twaalf
wedstrijden te spelen, dat is de snelste weg
naar de revalidatietafel (als het meevalt) of de
operatietafel (als het tegenzit). 

En wat dan met volgend seizoen, dat ook
nog eens wordt gevolgd door een EK en de
Olympische Spelen voor de U23? In 2020 en
2021 pleegt de sportindustrie een nooit ge-
ziene aanslag op de carrière van voetballers.
Waar blijft de spelersvakbond om daartegen
te protesteren?

Dichter bij huis gaan we drie grote ronden
koers rijden van eind augustus tot eind no-

vember. Vervolgens proppen
we er een WK tussen en als er
ergens nog wat vrije wee-
kends worden gevonden, rij-
den we alle monumenten van
Milaan-Sanremo over de
Ronde van Vlaanderen tot en
met Lombardije. We doen er
natuurlijk ook de Strade Bian-
che bij, want dat is zo’n leuke
koers die niemand wil missen.

Patrick Lefevere was erg
blij. “Hoe meer koers, hoe lie-
ver.” Hij denkt aan de spon-
sors. Begrijpelijk, maar het
wielrennen redeneert hier-
mee al even kort door de
bocht als het voetbal. Deze
volgepropte kalender gaat in
tegen de belangen en vooral
de gezondheid van de wiel-
renner, die zich verplicht zal
voelen om het zwaarste pro-

gramma ooit te rijden. 
Een voetballer die een spierscheur op-

loopt, of zelfs een voorste kruisband scheurt,
heeft een grote kans dat hij daar goed van
herstelt. Een wielrenner die in overtraining
gaat, riskeert zijn fysiologie en zijn immuun-
systeem om zeep te helpen (daarna is hij een
free lunch voor Covid en co.) en zijn carrière
te hypothekeren. Het zullen sterke renners
moeten zijn om de herfst van 2020 te over -
leven en sterke persoonlijkheden om neen te
zeggen tegen de druk van de ploegleiding.

Tenzij, nog een voorstel: omdat de sport -
industrie duidelijk voorgaat op de gezondheid
van de sporter moeten we in deze bijzondere
periode misschien tijdelijk een oogje dicht-
knijpen voor wat verantwoord medicamen-
teus gebruik. Pakweg een testosteronkuurtje
toelaten?

Feest in Brioude voor de passage van de renners. De Tour de France moet de eerste van drie
grote rondes worden in het najaar. Dat verhoogt de kans op oververmoeidheid. © AFP
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De datarevolutie in de sportwereld open-
baarde zich de afgelopen jaren nergens zo dui-
delijk als in het Amerikaanse basketbal. Gekeken
wordt vooral naar efficiëntie: de locatie van een
schot en de waarschijnlijkheid van succes. “Bij
de Cavaliers werken goedbetaalde analisten die
ons vertellen wat goede en slechte schoten zijn”,
zegt Jones. “Zij haten verre tweepunters. Doe
een stap naar achteren over de driepuntslijn en
de waarde schiet omhoog.”

Het duurde lang voor NBA-teams de potentie
van de driepunter leerden te waarderen. In de
finale van 1980, het eerste jaar na invoering van
de nieuwe lijn, maakten de Lakers en de Phila-
delphia 76ers in zes wedstrijden gezamenlijk één
keer gebruik van de nieuwe 
optie. In het laatste seizoen van
Jordan namen teams gemiddeld
dertien driepunters per wed-
strijd. In het huidige, onderbro-
ken seizoen, worden 34 pogin-
gen gewaagd.

Drijvende kracht achter de
driepuntsrevolutie is Daryl Mo-
rey, technisch directeur van de
Houston Rockets. De voormalige
IT-student bedacht een speel-
wijze waarin alleen driepunters,
lay-ups of vrije worpen worden
genomen. ‘Moreyball’, bedach-
ten journalisten.

Gemiddeld schiet Houston de
afgelopen seizoenen als enige
ploeg meer driepunters dan
tweepunters. Sterspeler James
Harden neemt 13 van de 44 po-
gingen van zijn club voor zijn 
rekening. Afgelopen jaar lan-
ceerde hij 1.028 schoten van ach-
ter de driepuntslijn, waar Jordan
in vijftien seizoenen op dezelfde
positie in totaal niet verder
kwam dan 1.778 pogingen.

Lange mannen als Smits (2,24 meter), die vroe-
ger uitsluitend onder de ring verbleven, zijn uit-
gestorven in het huidige basketballandschap. “In
deze tijd had ik ook driepunters moeten schie-
ten”, zegt hij. “Op trainingen deed ik het vaker,
maar in wedstrijden heb ik er in mijn hele car-
rière maar drie gemaakt.” Spelers als Joel Embiid
(76ers), Kristaps Porzingis (Dallas Mavericks) en
Anthony Davis (Lakers), mannen die Smits’ 
positie bespelen, nemen tegenwoordig ruim 
honderd driepunters per seizoen.

Wie wil er nog zijn als Michael Jordan? De 
nalatenschap van de heerser van weleer is terug

te zien in de vele talenten die de sneakers van
zijn merk aantrekken. In de spelers die zijn rug-
nummer 23 dragen, zoals LeBron James, de bas-
ketbalkoning van het afgelopen decennium die
zo uniek is dat niemand hem ook maar probeert
te imiteren.

Sterren manifesteren zichzelf als vleesgewor-
den merken, zoals Jordan het hen voordeed.
Maar kinderen op de pleintjes houden hun tong
binnenboord. Ze willen zijn zoals Stephen Curry,
de vlammenwerper van de Golden State Warriors
die de driepuntsrevolutie een gezicht gaf. Schie-
ten is het nieuwe zweven, het afstandsschot de
nieuwe fadeaway.

In de dagelijkse sportprogramma’s op de Ame-
rikaanse televisie wordt Jordan
nog altijd besproken als een
toonbeeld van excellentie. Wie
uitblinkt in zijn of haar sport,
wordt aangeduid als de Michael
Jordan van de betreffende sport.
Of hij nog altijd de beste zou zijn
in het huidige tijdperk? Ja, be-
zweren veel kenners.

In 2004 veranderde de NBA
de regels ten faveure van aan-
vallers, die vrijwel niet meer
aangeraakt mogen worden. Jor-
dan zou met die vrijheid gemid-
deld 40 punten kunnen scoren,
dacht Mark Cuban, eigenaar van
de Dallas Mavericks. Wie weet
wel 60, dagdroomde zijn voor-
malige zaakwaarnemer David
Falk, wellicht niet geheel objec-
tief.

“Michael Jordan? Nu?” zegt
Jones, die een lach niet kan on-
derdrukken. “Hij zou aan zijn
driepunter moeten werken,
maar zelfs zonder zou hij gemid-
deld 40 kunnen halen.” In Cle-
veland werkte Jones met James,

de speler die volgens sommige volgers aan de
stoelpoten van Jordan zaagt. “Hij komt in de
buurt, maar voor mij, als jongen uit Chicago, zal
er nooit iemand beter zijn dan Jordan.” Smits
sluit zich daarbij aan. “Als hij in piekvorm was?
Het maakt niet uit in welk tijdperk je hem neer-
zet, hij zou dan altijd de beste zijn.”

In de tiendelige documentaireserie The Last
Dance wordt het laatste seizoen van Michael
Jordan bij de Chicago Bulls gereconstrueerd:
1997-1998. De serie is vanaf maandag te zien
op Netflix.

Een jonge
godenzoon
groet de fans
in het Chicago
Stadium. 
Hij zal daar
spelen van
1984 tot 1998. 
© PHOTO NEWS

Griekse bronnen maken gewag
van een brutojaarloon van 1,25
miljoen euro. De helft daarvan
zou AEK Athene betalen, wat
maakt dat Ognjen Vranjes (30)
Anderlecht 625.000 euro kost.
Het spreekt dan ook vanzelf dat
paars-wit de Bosniër liefst defi-
nitief kwijt is. In dat opzicht is
er goed nieuws. “Ik ben geluk-
kig in Athene”, zegt Vranjes.
“Het is hier mijn tweede thuis.
Het seizoen kon niet beter ver-
lopen, ik ben de beste verdedi-
ger van de competitie.” 

Vranjes vindt het onterecht
dat buitenstaanders zijn con-
tract bij Anderlecht buiten -
sporig vinden. “Ik kan daar niks
aan doen”, zegt hij. “Anderlecht

Opsteker voor paars-wit:
Vranjes wil bij AEK blijven

gaf me die voorwaarden en
heeft ze altijd gerespecteerd.
Net zoals ik elke match alles ge-
geven heb.” Dat laatste was het
probleem niet; paars-wit moet
Vranjes niet meer door zijn 
Instagram-posts en amoureuze
schandalen.

“Hopelijk komt het tot een
akkoord”, besluit Vranjes. AEK
wil Vranjes wel houden, maar
is niet geneigd om een forse
transfersom te betalen. (PJC)

• Speelde van 1984 tot 1998
voor Chicago Bulls (miste
het seizoen 1994-1995 door
een uitstapje naar het
honkbal) en van 2001 tot
2003 voor Washington
Wizards

• Zes keer NBA-kampioen
(1991, 1992, 1993, 1996,
1997, 1998)

• Vijfmaal verkozen tot MVP,
de meest waardevolle speler
van de NBA (1988, 1991,
1992, 1996, 1998)

• Tien keer topscorer van de
NBA, een record

• Veertien selecties voor de
jaarlijkse All Star-wedstrijd

• Eén olympische titel in 1992,
Barcelona

‘Tennissers
moeten zelf
ballen rapen’

De Amerikaanse tennisbond
USTA ziet het niet zitten om de
US Open (31 augustus) zonder
fans te spelen. “Dat gaat in 
tegen de geest van de sport”,
zei CEO Mike Dowse. Hij kreeg
daarin bijval van Petra Kvitova
en Simona Halep. “Je speelt
tennis om op het grootste 
toneel te staan en de passie
van de fans te voelen”, wist de
Roemeense nummer één. In
Italië geven ze het idee om
toernooien zonder publiek te
organiseren niet zomaar op.
“We moeten flexibel zijn”, stelde
Angelo Binaghi van de Italiaanse
bond. “Spelers zullen mogelijk
zelf ballen moeten rapen en
hun handdoek nemen.” (FDW)

Verdediger
Ognjen Vranjes
weegt bij RSCA
op de loonlijst
met jaarlijks
625.000 euro


