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Zwemmen

laams minister van Sport Ben Weyts
(N-VA) gaat morgen in Aalst de aller-
eerste gemarkeerde stadslooproute
lopen. Dat is nu al de derde ambs -
termijn op rij (twee ministers, want
Philippe Muyters deed twee tour of
duties) dat we een minister van Sport
hebben die zelf regelmatig loopt. 
Verdomd jammer dat Weyts geen
hobbytriatleet is. Misschien waren

die zwembaden dan al lang open.
Lopen mag, fietsen mag zelfs in groep, voet-

ballen mag, basketbal en volleybal mag nog
niet, fitnessen mag, zelfs naar de hoeren gaan
mag. Alleen zwemmen in een zwembad mag
niet. Nóg niet: 1 juli zouden ze weer open mo-
gen. Dat is niet te vatten en het zoveelste voor-
beeld van ons afwisselend ontoereikend en
dan weer doorschietend non-beleid in deze 
coronacrisis.

Voetballers kunnen lopen of aan krachttrai-
ning doen, kunnen individueel iets met de bal.
Wielrenners zijn nooit be-
perkt, waarvoor alsnog dank.
Zwemmers zijn vissen in men-
senhuid. Zwemmers hebben
water nodig, zwemwater. Niets
dat sneller verdwijnt in de
sport dan watergevoel. Als één
sport in een veilige omgeving
wordt beoefend, dan wel
zwemmen. Er moet close con-
tact zijn gedurende tien tot vijf-
tien minuten met een be-
smette verspreider (m/v) om
het virus over te dragen.
Welnu, het virus overleeft in
chloor welgeteld dertig secon-
den.

Ja maar, hoor je dan, het
zijn de douches en de kleed-
hokjes die het probleem zijn.
Echte zwemmers kunnen best
zonder. Die komen naar de wa-
terkant, friemelen wat onder
hun handdoek, staan het ene moment naakt
onder die handdoek en het andere met zwem-
pak aan. Omgekeerd als ze klaar zijn. En dan
nog: alsof afspoelen onder een douche een ge-
vaar zou zijn, als de afstandsregels worden ge-
respecteerd.

Benoem dan de echte reden: dat het goed-
koper is het per definitie verlieslatend zwem-
bad dat alleen door competitie en clubzwem-
mers wordt gebruikt, gesloten te houden
zolang het grote publiek van plonzers niet wel-
kom is en de cafetaria dicht. Maar wat dan met
de zwemplassen? De Blaarmeersen in Gent:
verboden te zwemmen. Hofstade: strand en
zwemplas gesloten. Op andere plekken is er
dan weer een gedoogbeleid, afhankelijk van
wie in de voorbijrijdende combi zit.

Stond ook nog in het persbericht: “Uit on-

derzoek blijkt dat 30 tot 50 procent van de
Vlamingen meer beweegt en sport dan voor de
lockdown.” Misschien is 50 tot 70 procent wel
minder gaan sporten. In Nederland waren er
dat in april alvast 1,3 miljoen minder.

Dit weekend konden we in deze krant nog
lezen hoe puissant rijke kunstenaars zich een
been uitjanken omwille van wat corona doet
met de cultuursector, maar dat is niets vergele-
ken bij de rampzalige impact op de bewegende
en sportende mens, en bij uitbreiding de
volksgezondheid. Olympienne en zwemtrain-
ster Pascal Verbauwen is bang dat de jeugd af-
haakt, en misschien naar andere sporten zal
trekken. Ik kan haar geruststellen: de jeugd is
echt niet naar andere sporten op zoek gegaan
en de jeugd die al op zijn gat zat en computer-
spelletjes speelde is nog meer op zijn lui gat
blijven zitten en heeft nog meer computerspel-
letjes gespeeld: de EC Diabetes tegen de EC
Hypertensie.

In Nederland heeft men al berekend dat
maximaal 21.000 gezonde le-
vensjaren (QALY’s) zijn gered
door de Covid-maatregelen.
Daartegenover staat dat mini-
maal 100.000 (maximaal
400.000) gezonde levensjaren
zijn verloren gegaan door het
afzeggen en uitstellen van re-
guliere zorg. Daar is de toege-
nomen bewegingsarmoede
niet in meegerekend. In april
2019 werd door 85 procent van
de Nederlandse 5- tot 12-jari-
gen wekelijks aan sport ge-
daan. Dit jaar daalde die parti-
cipatie tot 35 procent. Spreek
bij ons met elke sportleerkacht
van wie de lessen gewoon zijn
geschrapt want overbodig: elk
jaar gaat de schoolgaande
jeugd er inzake fysieke presta-
ties op achteruit.

Op geen enkel moment in de
coronapandemie – niet in het begin, niet op het
hoogtepunt en nu al helemaal niet nu er onder-
sterfte is – was er een goede reden om sport te
verbieden, niet binnen en niet buiten. De ri-
sico’s wogen nooit op tegen de voordelen, laat
het een les zijn voor als er nog een virus pas-
seert. Niet Covid-19, dat wereldwijd nog niet aan
tweederde doden zit van een flinke griep, maar
bewegingsarmoede is de grote bedreiging.

Cafés dicht om 1 uur, prima en houden zo.
Discotheken nooit meer open, applaus. Geen
handjes geven en niet meer kussen, hoera. So-
cial distancing waar het enigszins kan en een
stoffen muilband, als het moet, ook oké. Een
app, tracing, laat maar komen, net als die
tweede golf. Maar neem de kinderen (en bij
uitbreiding de hele bevolking) het sporten,
spelen en bewegen nooit meer af.

Hoewel er weinig besmettingsgevaar is door de aanwezigheid van chloor, blijven de
zwembaden gesloten. © MOZKITO
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We gaan in juli op hoogtestage naar Italië met heel 
de ploeg: 50 man. Als je allemaal in één hotel zit en 
er wordt iemand ziek, weet je dat het van bij jou komt

QUICKSTEP-MANAGER PATRICK LEFEVERE IS NIET VAN PLAN MET BUBBELS TE WERKEN, IN ‘DE ZEVENDE DAG’

Eden Hazard (29) lijkt er hele-
maal klaar voor. Zijn enkelbles-
sure is intussen helemaal ver-
leden tijd. Van 22 februari was
het geleden dat Hazard een
wedstrijd speelde. Toen viel hij
uit tegen Levante en niet veel
later werd hij in Dallas geope-
reerd aan de enkel.

Eergisteren speelde Real Ma-
drid zijn eerste oefenwedstrijd
sinds het coronavirus de hele
(voetbal)wereld stillegde. Op
het oefencomplex – waar de Ko-
ninklijke zijn resterende thuis-
matchen zal afwerken door de
renovatiewerken aan Bernabéu
– deelde trainer Zidane zijn se-
lectie op in twee teams. Zij
speelden een onderlinge partij,

Eden Hazard staat klaar om 
Real Madrid naar de titel te loodsen

wedstrijdtenues werden aange-
trokken. Alsof het echt was.

Hazard speelde scherp en is
zichtbaar fit. Eerder vorige
week liet de Rode Duivel al zien
dat de vorm stilaan terugkomt
met een hattrick in een trai-
ningswedstrijd. Zaterdag stond
hij voorin met Karim Benzema
en Marco Asensio.

Zondag begint Real er aan
met een thuismatch tegen Ei-
bar. Ze hebben nog elf speelda-
gen om een achterstand van
twee punten op Barcelona goed
te maken. Niet onmogelijk. Al
zeker niet met een fitte Hazard.
Gebrand om zijn kunnen te to-
nen. En hopelijk verlost van alle
blessureleed. (FDZ)

Hazard is weer helemaal fit 
na zijn enkelblessure. 
© REAL MADRID   

Wereldkampioene
400m mist drie
dopingcontroles

Salwa Eid Naser vindt het ‘nor-
maal’ om drie dopingcontroles
te missen, zo meldde de 22-ja-
rige spurtster uit Bahrein nadat
ze door de Athletics Integrity
Unit (AIU) voorlopig is geschorst.
Naser greep in oktober goud
op het WK op de 400m met
een tijd van 48.14, haast een
seconde onder haar vorige PR.
Dat is de derde snelste chrono
ooit, alleen Marita Koch (47.60)
en Jarmila Kratochvilova (47.99)
waren in de jaren tachtig sneller.
Het helpt haar zaak niet dat de
Bahreinse atleten geen al te be-
ste reputatie hebben. De AIU
reageerde dat ze geen drie maar
zelfs vier keer een controle had
gemist. (VH)

Djokovic gelooft
niet in deelname
aan US Open

Overmorgen wordt duidelijk
wat er nog zal overschieten van
het tennisseizoen. De organisa-
tie van de US Open doet er alles
aan om het toernooi te laten
plaatsvinden. “De regels die wij
moeten respecteren zijn ex-
treem”, aldus Novak Djokovic.
“We zouden slapen in een hotel
dichtbij de luchthaven en zou-
den drie keer per week getest
worden. We zouden maar één
persoon mogen meenemen,
dat lijkt me onmogelijk. Je
hebt je coach nodig, je condi-
tietrainer en je kinesist.” De
nummer één van de wereld lijkt
te vergeten dat het overgrote
deel van het circuit zich elke
week moet behelpen. (FDW)

Timmers hervat
training voor
laatste afspraak

Na een lange pauze duikt Pieter
Timmers vandaag weer het
zwembad in. De 32-jarige vice-
olympische kampioen zet zo de
laatste rechte lijn naar zijn af-
scheid in november in. Op 1
mei, daags na het nieuws dat
het EK zwemmen naar 2021
werd opgeschoven, ging er
even de riem af. De Limburger
moest van die mentale opdoffer
bekomen nadat hij met het uit-
stel van de Spelen al de hemel
op zijn hoofd had gekregen.
Nog één afspraak houdt
stand: de Swim Series van de
International Swimming
League in oktober-november.
Het is de enige reden waarom
hij de trainingen hervat. (VH)

Brexit-advocaat moet
Man City redden van
Europese uitsluiting
Baron David Pannick, 
advocaat met een stevige
reputatie, moet Man City in
Europa houden. Vandaag
start voor het TAS het
beroep tegen de schorsing
van twee jaar die UEFA het
oplegde voor financieel
gesjoemel.

De toekomst van Kevin De
Bruyne. De geloofwaardigheid
van UEFA. Het voortbestaan
van Financial Fair Play. De fi-
nanciën en de transferplannen
van Man City. Het beroep van
City voor het TAS is een van de
belangrijkste rechtszaken in het
voetbal. In Lausanne staat er
veel op het spel.

De Engelse topclub maakt
zich sterk dat ze UEFA kan weg-
blazen. Geen schorsing voor
twee jaar. Geen boete van 30
miljoen voor inbreuken tegen
de Financial Fair Play en gesjoe-
mel met bewijsstukken tussen
2012 en 2016. Voor City is hun
proces voor UEFA nooit eerlijk
gevoerd. Zij zullen het spelen
op vooringenomenheid en pro-
cedurefouten.

Een leger van een achttal ad-
vocaten moet hen daarbij hel-
pen. De belangrijkste en de be-
kendste: de vooraanstaande
baron David Pannick. Specialist
in publiek recht en mensen-
rechten. Hij zorgde ervoor dat
het Britse parlement de laatste
zeg kreeg voor het Verenigd Ko-
ninkrijk artikel 50 kon activeren
om de EU te verlaten. En hij
haalde ook zijn slag thuis toen

premier Boris Johnson te mid-
den van belangrijke Brexit-be-
slissingen de samenkomst van
het parlement enkele weken
opschortte. Die advocaat moet
City nu in Europa houden.

De krachtmeting zal door de
coronarestricties hoofdzakelijk
via videocall gevoerd worden.
De komende dagen worden de
pleidooien gevoerd. Daarna
buigt een driekoppig panel zich
over de uitspraak. Die zal zeker
een maand op zich laten wach-
ten. Het belooft een erg tech-

nisch debat te worden. Met
maar een paar mensen die over
de schuld of onschuld van City
kunnen oordelen. Daarvoor
heb je alle bewijsstukken nodig.
En de perceptie zal je er niet
mee keren.

Sowieso komt er een grote
winnaar en een grote verliezer
uit het proces. Maar het finale
verdict gaat wel grondig uitge-
legd moeten worden. Aan woe-
dende City-fans of aan suppor-
ters van andere clubs en de
voetballiefhebber. (KTH)

City maakt zich
sterk dat het UEFA
kan wegblazen.
Geen schorsing
voor twee jaar.
Geen boete van 

30 miljoen

Zwemmen in
een zwembad
mag nog steeds
niet. Het
zoveelste
voorbeeld van
ons afwisselend
ontoereikend
en dan weer
doorschietend
non-beleid in
deze hele
coronacrisis


