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Lance

mper bekomen van The Last Dance –
Michael Jordan, dominator meets ter-
minator, de kampioen als allesbran-
der – zendt ESPN zondagavond
(maandagochtend bij ons) het eerste
deel uit van de docu over die andere
allesbrander: Lance, familienaam
overbodig. Volgens de maker, Marina
Zenovich, zal hij de rauwe waarheid
vertellen. Benieuwd. De eerste ont-

hulling is er geen: dat hij in 1993 corticoïden
(ACTH om juist te zijn) heeft gebruikt om we-
reldkampioen te worden in Oslo. Als het al heeft
geholpen, is het nóg knap. Achter hem reden
Indurain en co. verdorie al op epo.

Dat van die ACTH had hij zelf al verklaard in
die fameuze ziekenhuisscène
waar hij – kankerpatiënt met
uitzaaiingen in longen, herse-
nen en buik – de dokters ant-
woordt op hun vraag welke
prestatiebevorderende midde-
len hij had gebruikt. Een ant-
woord waarvan ene Betsy, de
dan aanwezige verloofde van
zijn ploegmaat Frankie An-
dreu, van haar stoel valt.
Waarna die Betsy in 2003
(zeven jaar later, haar man is
inmiddels gestopt) een kruis-
tocht begint tegen Lance Arm-
strong die Frankie in de Tours
van 1999 en 2000 zou hebben
aangezet tot doperen.

Ik heb haar genegeerd, te ge-
geneerd nadat ze in haar tirade
over God begon die de antich-
rist Armstrong (een zelfver-
klaarde atheïst) moest en zou
straffen.

Ik wil het onverdedigbare niet verdedigen,
maar de historie verdient juist te worden ge-
schreven. Het helpt om de Armstrong-files, de
verhoren van ploegmaats door het Ameri-
kaanse Usada, van naald tot draad te hebben ge-
lezen om de loze beweringen te herkennen.

Zoals: Armstrong heeft epo in het peloton ge-
bracht. Epo is vanaf 1990 in de sport en in 1991
in het peloton. Armstrong komt pas in 1995 tot
het inzicht dat de Europeanen op andere
brandstof rijden dan zijn eigen ploegje. In een
vergadering zegt hij: “Ik ben het zat om wegge-
reden te worden door de Europeanen en hun
epo. Het wordt tijd dat wij er ook mee begin-
nen, zónder is onbegonnen werk.”

Armstrong zelf won in de lente van 1996
meer dan waarschijnlijk mét epo de Waalse Pijl.
Daarop krijgt hij teelbalkanker. In de film vraagt
hij zich af of het een met het ander te maken
heeft. Dat kan, maar ook niet.

Of nog: Armstrong heeft zijn Tour-ploeg-
maats aangezet tot doperen. Als 98 à 99 procent
van het peloton piekt met epo, dan lijkt het eer-
der goed leiderschap – hoe vreemd dat ook

klinkt – om erop te wijzen dat een Tour op kop
rijden zonder epo onbegonnen werk is en zelfs
ronduit gevaarlijk. Spuiten of opzouten, het was
niet anders in die jaren.

Nog: Armstrong had een gesofisticeerd do-
pingsysteem. Onzin. Wie bij Fuentes ging (Ull-
rich, Basso, Valverde onder meer) kon zijn
bloed laten cryopreserveren (een soort van
diepvriezen) en maanden later gebruiken. Arm-
strong en co. deden het quasiartisanaal met be-
perkt houdbare bloedzakken.

Ten slotte: Armstrong zou geen brug zijn
over geraakt zonder doping. Volgens de illustere
Ironman-winnaar Mark Allen was de zestienja-
rige Armstrong het grootste triatlontalent dat hij
ooit had gezien. Tot 1989 bleef dat zijn eerste

sport. Armstrong heeft na zijn
tweede wielercarrière bewezen
dat hij een superatleet was
door in 2012 twee respectabele
halve triatlons uit het Ironman-
circuit te winnen, naast een
tweede, derde en zevende
plek.

Laat dat even doordringen:
een sport doen, daar het groot-
ste Amerikaanse talent ooit in
worden, vervolgens van sport
wisselen, daar wereldkampi-
oen in worden, en passant
zeven Tours winnen, om dan
terug te keren naar die eerste
sport en de wereldtop de hie-
len te laten zien. Op zijn veer-
tigste.

Het is dat we op last van de
hogere sport- en dopinginstan-
ties de grote dopingheks Lance
moeten verbranden, maar op

basis van mijn kennis van de dopingproblema-
tiek weiger ik (tot nader order) deze zevenvou-
dige Tour-winnaar te reduceren tot een uit de
hand gelopen medisch experiment.

Dat hij hoogst onaardig was voor wie hem in
de weg reed of stond, dat is erg. Zo zou hij het
fietsenmerk van Greg LeMond hebben probe-
ren te kelderen. Dat heeft hij vast geprobeerd,
maar het voorbestaan van dat soort gepersona-
liseerde merken (zie Merckx, zie Colnago) is so-
wieso hoogst precair. Het is geen excuus. Dat
gedrag ís vreselijk. 

Toch wil ik hem geen monster noemen en
niet alleen omdat ik in 2003 bij hem thuis te
gast was en ik er heelhuids ben
weggeraakt. Eerder omdat ik denk dat deze
man genoeg is gestraft en genoeg heeft geleden.
Ik denk dat Lance Armstrong ons in deze docu
een dieper inzicht zal geven in hoe zijn leven
een ruïne werd met alle muren op instorten. Ik
weet wat hem in 2018 is overkomen. Dat wil
geen mens meemaken. Van mij zult u het niet
lezen, maar misschien is het goed dat hij dat
zelf eens vertelt. Waarna we hem misschien met
rust kunnen laten.

Geletruidrager Lance Armstrong, naast zijn US Postal-ploegmaat Floyd Landis, bedwingt 
de slotklim naar Le Grand Bornand tijdens de Tour van 2004. © AFP

Het is dat we
hem moeten
verbranden als
dopingheks,
maar ik weiger
Armstrong te
reduceren tot
een uit de hand
gelopen
medisch
experiment

Vertonghen
dicht bij vertrek
uit Londen

Tottenham neemt stilaan vrede
met een afscheid van Jan Ver-
tonghen. Een maand voor het
eind van zijn contract is er
nog altijd geen akkoord in
zicht over een nieuwe over-
eenkomst. De verdediger speelt
al acht jaar voor de Spurs. 
Manager José Mourinho hoopt
dat de Rode Duivel, straks 33,
instemt met een tijdelijke ver-
lenging van zijn overeenkomst
tot het einde van het lopende
seizoen. Dit is een uitzonde-
ringsmaatregel die de Premier
League in het leven riep na de
coronacrisis. Vertonghen zelf
kijkt rustig elders. Er is interesse
uit Italië (Roma, Napoli, Inter) en
Spanje. (KTH)

Sporters met medisch 
attest winnen niet vaker
Een toestemming voor thera-
peutische noodzaak (TTN)
biedt een topatleet niet meer
kansen op een olympische me-
daille. Dat blijkt uit een studie
van het mondiale antidoping-
agentschap WADA. Bij een TTN
is er sprake van getolereerde af-
wijkingen van het dopingregle-
ment. Topturnster Simone Biles
maakt gebruik van het systeem.
Ook Serena en Venus Williams
doen een beroep op zo’n TTN.

Volgens de WADA-studie zijn
er dus geen bewijzen dat atle-
ten met een TTN meer medail-
les oogsten. “De gegevens to-
nen dat de verhouding sporters
met TTN, in individuele com-
petities, op de Spelen lager ligt

dan 1 procent. Tijdens de vijf
onderzochte olympische edities
namen TTN-atleten deel aan 181
wedstrijden op 20.139 en ze
wonnen 21 medailles op 2.062.”

De TTN’s krijgen geregeld
kritiek, maar het WADA bena-
drukt dat het systeem werkt.
“TTN maakt deel uit van de
sportwereld en is in grote mate
aanvaard door atleten, artsen
en dopinginstanties. Het regle-
ment gaat misbruik tegen.” (AFP)
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Ik wil ontdekken wat er nog in me zit. 
Weer spelen op centercourt zou fantastisch zijn, 
maar met baan 18 ben ik ook al blij

KIM CLIJSTERS GEEFT COMEBACK NIET OP, AAN TENNIS HALL OF FAME

Zoals Club Brugge het recht had om zijn vraag
voor een competitie met achttien te agenderen,
hadden Standard en Genk het recht om hun
standpunt te verdedigen. Standard heeft gepleit
voor het behoud van het huidige format met
zestien, dus met een kampioen en daler. Genk
heeft een overgangsjaar met achttien ploegen
voorgesteld. Dat er zonder een meerderheid
van 80 procent geen kampioen kon aangeduid
worden, was de juridische realiteit. Trouwens,
Brugge en Genk hebben samen beslist hun
voorstellen in te trekken om zo de kans te maxi-
maliseren dat de drempel van 80 procent zou
gehaald worden. Uiteindelijk was het meer dan
84 procent. Dat wil toch zeggen dat het uitein-
delijke voorstel breed gedragen is.”

Is dat zo? Veel ploegen voelden zich alsof
hun arm werd omgewrongen. De kleinere
eersteklassers willen vooral niet
degraderen, OHL beweert dat ze bij een
competitie met achttien gedurende drie jaar
hun tv-geld moesten afstaan.
“Dat klopt niet. Ze zouden van een beperkt deel
hebben moeten afzien. Je mag niet vergeten dat
er een verdeelsleutel bestaat voor zestien eer-
steklassers. Als daar opeens twee ploegen bij
komen, dan moet dat van ergens komen. Dat
zoiets niet volledig ten bate kan zijn van ploe-
gen die op een ‘buitengewone’ manier zouden
stijgen, lijkt me evident.”

Maar ondertussen werd wel
gedreigd met een promotie
van Westerlo. U kunt toch
niet ontkennen dat OHL en
Beerschot onder druk gezet
zijn om te kiezen voor die
formule van zestien?
“Het reglement voorziet geen
oplossing voor dit corona -
scenario. We zijn daarom zo
flexibel mogelijk geweest: de
match kan gespeeld worden
tot vlak voor de start van de
nieuwe competitie. Nogmaals:
als er een meerderheid van 80
procent moet gehaald worden, kom je áltijd in
compromissen terecht.”

De perceptie van de profclubs is er niet op
vooruitgegaan. Is de Pro League niet te veel
een speelplaats waar de grootste en luidste
kleuters het meeste te zeggen hebben?
“De discussies in aanloop naar beslissingen zijn
altijd hevig. Dat zal eigen zijn aan de sportwe-
reld, iedereen wil er winnen. Maar ik nodig je
uit om verder te kijken. De verdeelsleutel van
de nieuwe mediarechten was een zeer moeilijk
dossier, maar we zijn erin geslaagd unanimiteit
te bereiken. De ontknoping van de competitie
door corona was verschrikkelijk lastig, maar
uiteindelijk lag de nodige meerderheid er.

“Zijn dat gemakkelijke processen? Neen.
Wordt er altijd naar elkaar geluisterd? Zeker
niet. Maar op de momenten die ertoe doen is er
wel degelijk de maturiteit om samen knopen
door te hakken. Alleen blijven de discussies
over het competitieformat ons voetbal verde-
len. Het trekt de clubs uit elkaar. Ik hoop dat
dat nu achter ons gelaten kan worden. Mis-
schien ben ik daar wat naïef in. Maar liever zo.”

Hoe komt het dat Racing Genk de hoogste
solidariteitsbijdrage krijgt?
“Jij kijkt enkel naar absolute bedragen. Maar er
zijn andere factoren die niet zichtbaar zijn. Bij-
voorbeeld: het tv-geld is verdeeld alsof de play-
offs zijn gespeeld. Je kunt het ook als een
solidariteitsinspanning zien van clubs als An-
derlecht en Racing Genk, die nog kans maakten

op play-off 1, om die sleutel gewoon toe te pas-
sen. Voor 1B-ploegen gaat dat over bedragen tot
250.000 euro, bijvoorbeeld.”

Hoe kunt u zeggen dat Genk en Anderlecht
een toegeving doen? Minstens één van de
twee zou play-off 2 spelen.
“Dat is zo. Maar mijn punt blijft hetzelfde: de
play-offs zijn niet gespeeld en toch is het tv-geld
verdeeld alsof ze wel zijn gespeeld. Mechelen,
Genk en Anderlecht hebben 500.000 euro ge-
kregen als compensatie voor de gemiste kans
op Europees voetbal. Dat Genk dan zogezegd
het meeste geld krijgt, is enkel te wijten aan het
feit dat we nog een thuiswedstrijd moesten spe-
len en daarvoor gecompenseerd worden. Zoals
alle ploegen in die situatie.”

De vaststelling blijft: Genk haalde zijn slag
thuis in de discussie over het format en over
de solidariteit/compensatie. Begrijpt u dat
er dan vragen ontstaan over uw dubbele pet
als voorzitter van Genk en de Pro League?
“Ik snap dat, ja. Ik mag zeggen dat ik die twee
functies zo goed mogelijk heb proberen te
scheiden. Elk standpunt van KRC Genk werd
vertolkt door Erik Gerits. Ik heb als voorzitter
van de Pro League geprobeerd om voor het
voorstel te gaan waar de grootst mogelijke con-
sensus over was. Dat is gelukt. Al was die

spreidstand niet gemakkelijk.”

Blijft u voorzitter van de Pro
League?
“Het is geen cadeau om nu het
voorzitterschap in iemand zijn
schoot te gooien. Ik denk dat
het verstandig is om eerst
deze crisis af te handelen. Er
staat een serieuze wind, ik zal
die opvangen. Daarna zullen
we wel zien wat wenselijk is
voor de profliga. Het pro-
bleem van de dubbele pet is
ingebed in de structuur van de
Pro League. De voorzitter
moet de CEO of voorzitter van

een club zijn. Is dat wenselijk? Misschien niet.”

In Extra Time kreeg u de vraag of u het nog
graag deed, voorzitter zijn van de Pro
League. U gaf geen antwoord.
“Graag is niet het juiste criterium. Ik doe het
plichtbewust.”

Als u het niet graag doet, waarom werd u
het dan?
“Omdat het mij gevraagd is. Kijk, ik ben een
liefhebber van het Belgisch voetbal. Ik probeer
mijn steentje daarin bij te dragen. (lachje) Dat
blijkt niet zo gemakkelijk te zijn.”

Als u hier over een jaar opnieuw de fiets
opstapt, wat hoopt u dan bereikt te hebben?
“Ik wens vooral dat het Belgisch voetbal een zo
normaal mogelijk seizoen zal hebben gehad.
Dat alle ploegen de crisis overleefd hebben. En
dat er een aantal strategische beslissingen zijn
genomen. Ik vind bijvoorbeeld dat we naar bar-
ragematchen tussen de tweede van 1B en de
voorlaatste van 1A moeten gaan. Ik begrijp wel
dat een aantal ploegen dat een lastig strijdpunt
vindt. Maar het is de weg die we op moeten,
voor de leefbaarheid van onze tweede klasse.
De integratie van de U21 of U23 in 1B of bij de
amateurs is ook een belangrijk werkpunt.

“Last but not least: ik hoop dat KRC Genk
een goed seizoen zal gedraaid hebben. We zijn
zevende geworden. Daar zijn we niet gelukkig
mee, zelfs al denken we gedaan te hebben wat
we moesten doen.” (NVK)

‘Discussies over
het competitie -
format blijven ons
voetbal verdelen.
Ik hoop dat dat nu
achter ons gelaten
kan worden.
Misschien ben ik
daar wat naïef in’
PETER CROONEN

Turnkampioen
Simone Biles
mag afwijken
van het doping -
reglement


