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NADAT CLUBS TESTEN LATEN DOEN IN PRIVÉLABORATORIA, EIST DE NBA DAT ZE DAARMEE STOPPEN
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De kont van ASO

e Container Cup van Woestijnvis – te
zien op Vier en Play Sports – is een
mooie afsluiter van de dag. Het gaat
nergens om, het is mooi verpakte
onzin, sportief is het ook nog eens op
het randje van het gekke en zelfs on-
verantwoorde, maar: het is zo ple-
zant om naar te kijken. Aan het eind
van een dag nadat de zoveelste epide-
mio- of viroloog ons heeft gewaar-

schuwd dat de apocalyps heel nabij is als we
ons de komende maanden niet verplaatsen als
schichtige schimmen voorzien van mondmas-
kers, mag wel eens worden gelachen. Toch?

Bijvoorbeeld om de stommiteiten die pre-
sentatoren Wesley Sonck en Pedro Elias uit -
kramen.

Evengoed om Dirk Van Ti-
chelt die golfen verwarde met
een boom omhakken, maar
toch 116 meter haalde. Of om
Erik Van Looy die zichzelf
terug in elkaar zette nadat zijn
schouder uit de kom was ge-
raakt bij de monkey bars. Als u
niet weet wat monkey bars
zijn, kijk gewoon maandag-
avond als gewichthefster Nina
Sterckx en wielrenner Yves
Lampaert aan de beurt zijn.

De Container Cup loopt tot
eind mei. Veertig sporters
komen aan de beurt en tus-
senin proberen ook wat BV’s
zich niet belachelijk te maken,
wat niet lukt. Twee van de
veertig zijn voetballers, Hans
Vanaken en Simon Mignolet
komen nog aan de beurt.
Hulde voor die twee, maar
twee op veertig zegt veel over
voetballers. Op 27 mei neemt het laatste duo
het tegen elkaar op: Wout van Aert tegen 
Mathieu van der Poel. Elf wielrenners zullen
dan de revu zijn gepasseerd. Dat zegt veel over
wielrenners.

Voetbal kreunt onder de coronacrisis, zegt
het voetbal. Geloof dat maar niet. Voetbal
heeft veel vet op de soep en het hangt er ook
nog eens vol laaghangend fruit. Een sector die
gemiddeld 211.000 euro betaalt aan meer dan
duizend voetbalprofs, heeft wel wat marge.
Van alle (ins ons land) populaire sporten is
wielrennen wellicht het zwaarst getroffen door
de coronacrisis. Sven Nys maakte zich van de
week zorgen over het veldrijden, maar hij kan
op beide oren slapen. Als er nu één discipline
op twee wielen hooguit tijdelijk zal lijden
onder de effecten van de coronastop, dan wel
de cross. In de eerste plaats omdat het cross-
verhaal economisch en logistiek klopt.

Misschien dat we een tijdlang niet met twee-
duizend vips in een tent pinten zullen staan

hijsen. Misschien dat het een tijdelijke terugval
voor de crosseconomie zal betekenen. Mis-
schien dat sponsors hun euro nog eens zullen
omdraaien voor ze deze winter een spandoek
kopen om op te hangen in de bossen van Ga-
vere. Misschien dat een deel van de toeschou-
wers zal wegblijven, maar er zal worden
gecrosst en daar zal naar gekeken worden

2020-21 wordt een moeilijke crosswinter, ga
daar maar van uit. Minder publiek, minder
sponsors en de twee beste veldrijders ooit –
Wout van Aert en Mathieu van der Poel – die
zich eerst op het drukke wegprogramma zul-
len richten en misschien pas in december de
eerste crossjes zullen rijden. Eens het leven
herneemt – en we mogen ervan uitgaan dat dit
ten laatste in de herfst van 2021 is – zal het

veldrijden floreren als van-
ouds.

Veel lastiger wordt het om
het wegwielrennen gezond te
houden. Veldrijden is een cir-
cus in een vaste tent, wegwiel-
rennen is een rondtrekkend
acrobatisch gezelschap dat om
de zoveel kilometer zijn kunst-
jes opvoert. Volgens John Le-
langue van Lotto-Soudal is er
niets mis met het businessmo-
del. Van een vergissing gespro-
ken: ongeveer alles is mis het
businessmodel van de koers.
Wie wegwielrennen econo-
misch analyseert, vindt alleen
maar manco’s.

Ticketing is haast onbe-
staande, tv-rechten zijn ver-
waarloosbaar vergeleken met
voetbal en productiekosten
voor een live van een wegwed-
strijd zijn gruwelijk duur.

Sponsoring is het enige waar die sport min of
meer op steunt. Bijkomend probleem: de grote
economische spelers zijn al jaren niet meer ac-
tief in het wielrennen, Ineos uitgezonderd.

Om de zoveel tijd wordt de mantra gelan-
ceerd dat de televisierechten nu wel eens eer-
lijk zouden moeten worden verdeeld en dat de
ploegen ook een deel van de taart verdienen.
Dat verdienen ze zeer zeker, alleen moeten ze
wel beseffen dat mediarechten in het wielren-
nen geen taart zijn maar een koekje. Als je een
koekje verdeelt, hou je kruimels over. De hele
economie van het wielrennen – alle disciplines
– is minder waard dan één topclub in het voet-
bal. Pas als koers en co die realiteit onder ogen
zien, kan aan iets nieuws worden gedacht. De
coronacrisis en de stilstand die daarop volgde
bood kansen, bijvoorbeeld om de almacht van
ASO en de Tour de France te breken. Jammer
maar helaas, bij de eerste gil vanuit Parijs lik-
ten het peloton en de internationale wieler-
bond UCI toch weer de kont van ASO.

Remco Evenepoel zorgt samen met 39 andere topsporters voor het enige live-entertainment in
de sport tijdens de Container Cup. © SBS
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In de huidige situatie kunnen we het 
niet maken om alle spelers en stafleden 
regelmatig op het coronavirus te testen

UEFA geeft Charleroi het 
voordeel voor Europees ticket
De UEFA heeft beslist. 
Als er dit seizoen niet meer
gevoetbald wordt in België,
gaat Charleroi en niet 
Antwerp naar de poulefase
van de Europa League.

“De Europese tickets worden
toegewezen op basis van spor-
tieve verdiensten.” Met die vage
bewoordingen had de UEFA
zich er vanaf gemaakt, toen het
vorige week besloot dat elk
land het recht had om de na-
tionale competitie vroegtijdig
af te sluiten.

Dat zorgde voor onduidelijk-
heid. Wie had er in België bij-
voorbeeld recht op het ticket
voor de poulefase van de Eu-
ropa League, als de algemene
vergadering een akkoord vindt
om de competitie stop te zet-
ten? Nummer drie Charleroi, of
Antwerp, dat één punt achter-
stand telde op de Waalse club,
maar wel de bekerfinale zou
spelen? Een brief van de UEFA
aan zijn leden heeft daar nu uit-
sluitsel over gebracht.

Daarin lezen we: “Indien
een nationale bond om legi-
tieme redenen een besluit
neemt over het voortijdig beë-
indigen van de bekercompeti-
tie, dan kan geen winnaar wor-
den aangewezen op sportieve
gronden.”

Kortom: als de finale tussen
Club Brugge en Antwerp niet
plaatsvindt, dan doet de UEFA
alsof de hele bekercampagne
2019-2020 nooit heeft bestaan.
De verdeling van de Belgische
tickets zou er dan als volgt uit-
zien. Naar de Champions
League gaan nummers één

(Club Brugge, poules) en twee
(AA Gent, derde voorronde).
Nummer drie (Charleroi, pou-
les), vier (Antwerp, derde voor-
ronde) en vijf (Standard,
tweede voorronde) treden aan
in de Europa League.

Antwerp wilde sowieso al
het seizoen uitspelen, om op
die manier te proberen de
competitie nog als tweede te

eindigen. De brief van de UEFA
zal de drang van de Great Old
alleen maar groter maken om
het voetbal zo snel mogelijk te
laten hervatten.

De UEFA laat wel de moge-
lijkheid open voor lidstaten om
de bekerfinale pas in augustus
af te werken. Een optie die Ant-
werp maar al te graag in de
praktijk wil omzetten. In prin-
cipe zou de algemene vergade-
ring van de Pro League maan-
dagavond stemmen over het
stopzetten van het profvoetbal.
Alleen is het nog niet zeker of
die stemming zal doorgaan, en
indien wel, of de benodigde
meerderheid van tachtig pro-
cent kan gevonden worden ge-
zien niet alleen Antwerp zich
nog hoopt te verbeteren. (NVK)

‘Als de bekerfinale
niet gespeeld

wordt, kan er geen
winnaar worden
aangewezen op

sportieve gronden’
BRIEF VAN DE UEFA

Meunier pakt
derde landstitel
met PSG

Thomas Meunier is voor het
derde jaar op rij kampioen van
Frankrijk geworden met PSG.
Nadat dinsdag werd beslist dat
de Ligue 1 niet meer zou her-
vatten, boog de profliga zich
over de afwikkeling van het hui-
dige seizoen. Paris Saint-
Germain werd uitgeroepen tot
kampioen, de zevende titel in
acht jaar tijd. De nummers
twee Marseille en drie Stade
Rennes spelen volgend sei-
zoen naast PSG in de Champi-
ons League. Lille, Stade Reims
en Nice mogen deelnemen aan
de Europa League. De degra-
danten zijn Amiens en Toulouse,
Lorient en Lens promoveren
naar de hoogste afdeling. (KDZ)

Goffin verliest virtuele finale van Madrid
Open, Bertens wint bij de vrouwen
David Goffin toonde afgelopen
week dat hij met een controller
van Play Station 4 in de hand
even goed uit de voeten kan als
met een racket. De Luikenaar
haalde de finale van de Mutua
Madrid Open Virtual Pro.

Goffin moest in de eindstrijd
nipt (6-7) zijn meerdere erken-
nen in Andy Murray. De Schot,
die van in een zetel in zijn huis
weinig last had van zijn geope-
reerde heup, kreeg 40.985 euro
aan prijzengeld voor zijn pres-
tatie en besliste prompt om de
helft daarvan aan de NHS te
schenken en de andere helft
aan het Player Relief Fund (het
initiatief van Novak Djokovic
om de spelers tussen ATP 250

en 700 te steunen).
Bij de dames won Kiki Ber-

tens tegen de Française Fiona
Ferro. De Nederlandse top-
speelster had vanaf maandag
eigenlijk haar ‘echte’ titel moe-
ten verdedigen op de Madrid
Open.

In een klein dorpje in de
buurt van Koblenz startte gis-
teren dan weer een exhibitie-
vierdaagse met Duitse profs. Er
waren geen toeschouwers, er
werden geen handen geschud
en de spelers kregen verschil-
lende kleedkamers. De wed-
strijden werden wel live uitge-
zonden op het Amerikaanse
Tennis Channel en er kon ook
op gegokt worden. (FDW)

De strijd tussen Charleroi en Antwerp is ook naast het veld op
het scherpst van de snee. © BELGA

Vorige dinsdag werd een ont-
werpkalender gelekt waarop
geen sprake was van een Belgi-
sche grand prix. Een harde rea-
liteit die donderdag al was ach-
terhaald: op de nieuwe versie
is er wel een Belgische F1-race
op 13 september.

Om van dat scenario realiteit
te maken, zullen de bazen van
de F1 snel zekerheid moeten
hebben. De Belgische regering
zal dus snel moeten beslissen
dat evenementen wel degelijk
mogen in september. Liberty
Media (eigenaar F1) en de Inter-
nationale Autosportfederatie
FIA snakken naar zekerheid.

Probleem: die is er nergens.
Neem Hongarije: Liberty wilde

Nieuwe kalender duikt
op: toch Belgische GP?

daar twee races rijden in augus-
tus met publiek. Alvast twee
koersen die geld door ticketver-
koop zouden opbrengen. Giste-
ren besliste de Hongaarse rege-
ring om evenementen met
meer dan 500 mensen tot sep-
tember te verbieden.

Hockenheim, niet op de ori-
ginele kalender, stelt nu plots
zijn kandidatuur om een koers
zonder publiek te organiseren.
En de mensen die online al een
ticket kochten voor de Cana-
dese grand prix, kregen giste-
ren een mail met de vraag om
deel te nemen aan een peiling:
of ze ook bereid zijn in de herfst
naar Montreal te reizen. Die ka-
lender is nog lang niet rond. (JB)
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