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Lance (bis)

s de ESPN-docu Lance, waarvan gisteren
het tweede deel online stond, aan aanra-
der? Ik vind van wel.

Zal u veel nieuws vernemen? Anders
dan inzicht in zijn persoonlijkheid(stoor-
nis), neen, maar dat volstaat ruimschoots
om de drie uur uit te zitten.

“You love or you hate him”, zegt een ex-
ploegmaat aan het eind van de docu, en
voegt er aan toe “ik ben er na al die jaren

nog steeds niet uit”. Lance Armstrong polari-
seert en dat duurt nu al twintig, voor sommi-
gen zelfs dertig jaar of langer. Je had de haters
en de lovers, de believers en de non-believers.
Die laatsten niet het minst bij de pers.

Ik herinner mij nog discussies met de Ame-
rikaanse journalisten in de Tour. You don’t
think he is clean? (rollende
ogen) Mijn antwoord was altijd
hetzelfde. “Guys, hij rijdt het
hele peloton in de vernieling,
een peloton dat in de Tour
voor wellicht 100 procent op
EPO rijdt (later bloedzakjes),
en ik moet geloven dat hij
clean is? Hij doet wat alle an-
deren doen. Vind ik dat erg?
Een beetje maar, want als ie-
dereen hetzelfde doet, hé wat
is het probleem?” Door voort-
schrijdend inzicht zou ik die
laatste zin niet meer herhalen,
maar ik zou hem – dat vinden
ook zijn toenmalige en latere
collega’s – zijn zeven Tour-
overwinningen ook niet afne-
men.

Ik heb nooit van Armstrong
gehouden, zoals sommige van
mijn collega’s, en ik heb hem
nooit gehaat, zoals sommige van mijn andere
collega’s. Ik vond hem toen en vindt hem van-
daag nog steeds een journalistiek cadeau voor
de ietwat saaie sport die wielrennen soms kan
zijn.

In 2002 praatte ik mij naar binnen bij het
team om hen te volgen in de Midi Libre. Op
een avond, dicht tegen middernacht, stond ik
te praten met de mechanieker Jean-Marc Van-
denberghe die de nieuwe tijdritfiets van Arm-
strong aan het opzetten was, toen opeens
Lance Armstrong op kousenvoeten achter ons
stond.

Hij monsterde zijn fiets: “Nice work Johnny-
Marc, but a black ribbon? Doesn’t fit with the
color of the frame. I want a blue one.” Mijnheer
Lance wilde een blauw stuurlint, geen zwart.
Waarop de arme man – die een jaar later zou
verkassen naar een ander team – midden in de
nacht kilometers verder (de Postals lagen al-
tijd ver genoeg van de rest) bij een collega een
blauw stuurlint moest gaan schooien.

Een dag later verloor Lance de tijdrit van
Igor ‘that fucking’ Gonzalez ‘shithead’ de Galde-

ano. Hij was obsessief, in alle opzichten. Veel-
eisend voor zichzelf en de anderen. Me, myself
and I. Nietsontziend, of zoals hij zelf zegt in de
docu: altijd bezig met rivaliteiten, to get my
hate on.

In 2003 praatte ik mij bij hem naar binnen,
thuis nog wel, wat uitzonderlijk was, maar ik
had dan ook zijn goededoelenrit Ride for the
Roses gereden. Aan het eind van de uurlange
babbel vroeg hij: “Jij bent nogal thuis in do-
pingzaken naar het schijnt. Waarom heb je
geen vraag over doping gesteld?” Ik ant-
woordde: “De dag dat er iets uitkomt, zal ik
wel schrijven.” Hij lachte en we deden een
high five.

Een jaar later publiceerden David Walsh en
Pierre Ballester LA Confidentiel. Geen smoking

gun, maar veel onrechtstreeks
bewijs, te veel om naast te kij-
ken. Nog een jaar later kwam
l’Equipe met sterke onder-
zoeksjournalistiek over de
urine van Armstrong in de
Tour van 1999. De pilaren van
zijn rijk zakten langzaam in el-
kaar.

Aan allen, maar vooral jour-
nalisten die Armstrong een
vreselijk mens vinden, geef ik
de raad: kijk voorbij de dwang-
neuroot, maak je huiswerk,
lees nog eens een boek, bekijk
een docu. Ik heb toevallig re-
cent The Last Dance gezien
over en met Michael Jordan en
tegelijk las ik de dikke biogra-
fie van Johan Cruijff. Die kon-
den er ook wat van. Absolute
toppers zijn nu eenmaal vaak
nare mensen, en helemaal

voor wie hen in de weg staat. Armstrong zegt
aan het eind: “Ik zou willen dat ik een beter
mens was geweest. Ik kan alleen sorry zeggen
en doorgaan met mijn leven.” Daar moeten we
het mee doen.

Voor de non-believers in zijn talent heb ik
nog iets gevonden. De paragraaf hieronder
komt uit One Way Ticket, de vorig jaar versche-
nen biografie van Jonathan Vaughters, een col-
lega en ex-ploegmaat. Vaughters is ooit
weggelopen bij US Postal. Hij wilde bij het
cleane Crédit Agricole gaan rijden, maar ging
weer aan de EPO. Hij wordt ook vandaag nog
door Armstrong en co uitgespuwd, is in geen
enkel opzicht een vriend. Als het over de wiel-
renner Armstrong gaat en hoe die aan de do-
ping geraakte, is hij eerlijk.

“De bizarre waarheid is dat Lance Arm-
strong in 1995 die ongelooflijk getalenteerde
maar erg boze wielrenner was die zijn carrière
zag gestolen worden door dopeurs. Hij was
tegen EPO, hij noemde het een epidemie en
wilde een test. Ze zaten aan zijn pay check.
Lance was going to change this unfair balance.”

Lance Armstrong tijdens de documentaire ‘LANCE’ Part 2. © ESPN
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Een jaar geleden keerde Delfine
Persoon terug uit New York,
een illusie en wereldtitel bij de
lichtgewichten armer. Belogen
en bedrogen door Katie Taylor
en haar entourage. De tijd heeft
nog niet alle wonden geheeld,
maar “het lost niets op om mijn
kop in de grond te steken.” Ze
verlegde de finish naar Tokio.
“De Spelen als afsluiter, dat zou
mooi zijn...”

Het uitstel van de Spelen laat
haar toe om fysiek opnieuw in
orde te zijn, want ze kampt met
een hernia in haar nek. Maar
daar gaat Persoon niet mee ak-
koord: “Ik vind dat uitstel niet
positief. De nekhernia was on-
der controle en wie zegt dat ik

Delfine Persoon wil naar de Spelen en
neemt dan afscheid van het boksen

over een jaar beter ben?” En ze
kan ondertussen natuurlijk nog
een andere blessure oplopen
ook.

Waarom ze toch zo graag
naar de Olympische Spelen wil?
“In België mag je twintig keer
wereldkampioen worden, de
Spelen zijn in de perceptie veel
belangrijker. Ook al is dat in het
boksen niét zo, daar zijn de
Spelen slechts een tussenstap
naar het profboksen.

“Ik wil op de Spelen bewij-
zen dat ik daar mijn mannetje
kan staan. Zodra je daar staat,
leg je de lat vanzelf hoger. Maar
nu ben ik nog bezig met in To-
kio te geraken. Dat zal over een
jaar niet gemakkelijk zijn.” (VH)

Persoon hoopt zich nog te
kunnen plaatsen voor Tokio
2021. © BELGA

Ronde-winnaar
Roger Decock
overleden

Met Roger Decock (93) overleed
de oudste nog levende winnaar
van de Ronde van Vlaanderen.
Hij was al een tijd ziek. Decock,
prof van 1949 tot en met 1961
bij onder meer Bertin, Faema
en Flandria, won ‘Vlaanderens
Mooiste’ in 1953. Ook Parijs-
Nice (1951) en de Scheldeprijs
(1954) staan op zijn erelijst. De
joviale West-Vlaming werd ook
bekend als ooggetuige van de
ravijnduik van geletruidrager
Wim van Est in de Tour ‘51. 
Decock gaf zijn persoonlijke
ambities op om het leven te
redden van de onfortuinlijke
Nederlander. Hij wachtte, 
verwittigde de hulpdiensten en
verloor 25 minuten. (JDK)

Hazard is weer
helemaal terug
bij eerste training

Eindelijk waren de teams in La
Liga  aan groepstrainingen toe
en goed nieuws: Eden Hazard
was bij Real Madrid meteen op
de afspraak. De kapitein van de
Rode Duivels lijkt zo klaar om
op 14 juni de competitie te her-
nemen, thuis tegen Eibar. De
Koninklijke zal zijn resterende
thuismatchen spelen in het
Estadio Alfredo Di Stefano,
waar normaal de jeugdteams
spelen, wegens de renovatie in
het Estadio Santiago Bernabéu.
De totale kostprijs zou 500 mil-
joen euro bedragen. Ook Le-
vante zal hervatten in een ander
stadion. Zij wijken uit naar La
Nucia, 150 kilometer van hun
normale thuisbasis. (VH/FDZ)

Icardi moet
transfercarrousel
starten

Sinds maart is Jadon Sancho 20
jaar, maar wanneer de mercato
opent, is hij de meest begeerde
jonge speler van allemaal. Te
koop voor minstens 120 miljoen
euro. Als het juiste bedrag op
tafel komt, laat Dortmund
Sancho gaan. Man United
houdt een vinger aan de pols en
ligt in poleposition. Liverpool en
Real Madrid volgen zijn dossier,
Man City wordt op de hoogte
gehouden. Bij Chelsea hebben
ze sinds januari niets meer on-
dernomen. Sancho wacht op de
juiste bestemming. Mauro Icardi
verhuisde zaterdag voor 50 mil-
joen van Inter naar PSG. De eer-
ste grote slag van een eliteclub
op de markt sinds corona. (KTH)

US Open wil draconische
maatregelen nemen
De Amerikaanse tennisfedera-
tie is bereid draconische maat-
regelen toe te passen om de US
Open toch op 31 augustus van
start te laten gaan.

Wie dezer dagen beelden
van New York ziet, vraagt zich
af hoe ze daar tussen het indij-
ken van de coronapandemie en
het beteugelen van het oplaai-
end burgerprotest eind augus-
tus nog een grandslamtoernooi
willen organiseren. Nochtans
pluist de Amerikaanse tennis-
federatie (USTA) tegenwoordig
1.001 scenario’s uit om het cir-
cuit met de US Open te laten
hernemen. En ze zijn daar in
Amerika bereid ver te gaan met
hun maatregelen.

Zo zou het toernooi sowieso
zonder publiek plaatsvinden en
zouden de spelers zelfs maxi-
maal met één begeleider naar
‘The Big Apple’ mogen afreizen.
“Eens ze in de US Open-wereld
binnenstappen, zullen er dage-
lijks onderzoeken plaatsvin-
den”, aldus Stacey Allaster, CEO
van de USTA. “Hun tempera-
tuur zal genomen worden en
via neus en speeksel zal er op
antilichamen getest worden.”

Spelers zullen op trainings-
dagen geen toegang krijgen tot
de kleedkamers. Er zouden ook
nog minder officials worden in-
geschakeld en voor de ballen-
jongens zouden enkel volwas-
senen worden gebruikt. (FDW)

Bayern wandelt 
uiteindelijk toch
weer naar de titel
De Bundesliga is de voor-
beeldcompetitie van Europa
door zijn soepele omgang
met het coronavirus. Ieder-
een kijkt naar Duitsland, al
is de spanning sinds de her-
vatting fors afgenomen.

Borussia Dortmund is de club
met mooie, dure talenten en
het mooie voetbal: 1-6 tegen Pa-
derborn. Leipzig is de door Red
Bull gesteunde multinational
die eens de titel zal grijpen. Le-
verkusen is eeuwig outsider,
maar geen echte kanshebber.
Mönchengladbach is uitstekend
dit seizoen (4-1 tegen Union Ber-
lin, met de kniebuiging van
Marcus Thuram als eerbetoon
aan George Floyd), maar de
herinneringen aan de gouden
jaren zeventig zijn nog steeds
het mooist.

Uiteindelijk is het toch veel-
vraat Bayern. Ook in 2020. De
competitie is twee weken gele-
den hervat, met reuzenstappen
door het programma, en is
bijna beslist, omdat alle top-
clubs een keer verloren. Be-
halve Bayern. Vier gespeeld,
vier gewonnen.

Bayern heeft zeven punten
meer dan Dortmund. Met vijf
duels te gaan. Bayern is kampi-
oen sinds 2013. Soms gaat het
wat lastiger dan anders. Dit sei-
zoen kostte het trainer Kovac
zijn baan. Flick volgde hem op.
De uitwedstrijd tegen Leverku-
sen van komende zaterdag is
lastig, maar Bayern kan zich
een nederlaag permitteren.

Wonderschoon was afgelo-
pen weekend de derde treffer
tegen Düsseldorf (5-0). De diep-
tepass van Alaba, gevolgd door
het subtiele verlengen van Le-
wandowski. De topschutter
draaide zich vliegensvlug om en
kon verder aan de aanval deel-
nemen. Daarop volgden de hak-
bal van Kimmich, de pass terug
van Müller – een kwestie van
weten zonder te kijken – en het
doelpunt van Lewandowski.

Zelfs voetbal zonder publiek
went, al blijft het kunstmatig.

Tv-kijken kan met of zonder
toegevoegd geluid. Mainz
maakte gelijk tegen Hoffen-
heim, maar de scheidsrechter
keurde de treffer af. De techni-
cus liet het afkeurende gefluit
lekker lang aanhouden. Feit is
dat het beter klinkt, al komt het
gejuich uit de computer. De
technici zijn begaafd.

Ten slotte is daar de stelling
dat het min of meer voorbij is
met het thuisvoordeel, zo zon-
der publiek. Vooralsnog klopt
de stelling. (VK)

Zelfs voetbal
zonder publiek
went, al blijft 
het kunstmatig. 
Feit is dat het
beter klinkt, al
komt het gejuich
uit de computer
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Ik weet niet of ik de kleuren van Antwerp
nog zal dragen. Anderlecht, Club Brugge,
Standard, ik sta open voor elk voorstel
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