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De zwarte vuist

warte atleten roeren zich in de dis-
cussie over racisme in de maatschap-
pij. Ergens verscheen dat dit de
tipping point zou kunnen zijn. Blijven
dromen. Zwarte atleten staan al meer
dan vijftig jaar op de barricaden voor
mensenrechten. Behalve dat zijzelf
steeds meer geld zijn gaan verdienen,
heeft hun engagement – hoe oprecht
ook – de zwarte medemens die toe-

vallig niet kan boksen, dunken, homeruns
slaan of de end zone halen weinig bijgebracht.
Laat staan dat scoren in een voetbalgoal de
wereld zou veranderen.

Een goeie raad: lees eens een boek over ra-
ciale problematiek in de Amerikaanse sport.
What’s My Name, Fool? bijvoorbeeld van Dave
Zirin. Nog beter: kijk zondagavond op Canvas
naar de gelijknamige docu over Muhammad
Ali. Die werd olympisch kampioen in Rome in
1960, maar dat werd niet naar waarde ge-
schat. Vond hij, en dat zal wel kloppen. De le-
gende wil dat hij daarom zijn medaille in de
Ohio-rivier gooide. Vertrou-
welingen monkelden al snel
dat hij dat ding gewoon er-
gens had laten liggen, wellicht
in een taxi. Whatever.

De opkomst van de zwarte
atleet begon met Jackie Robin-
son, die als eerste zwarte
mocht honkballen met blan-
ken. De opstand van de
zwarte atleet begon met Mu-
hammad Ali, geboren als 
Cassius Clay. Hij werd in 1964
moslim onder invloed van de
Nation of Islam en veranderde
zijn naam. 

De titel van het boek en de
film refereert aan de kamp Ali
tegen Ernie Terrell in 1967. Ali
was boos dat Terrell hem nog
steeds Cassius Clay noemde.
Terrell was zich van geen
kwaad bewust en vond zoals
zoveel Amerikanen, blank en zwart, dat is-
lamgedoe een soort gimmick. Waarop Ali 
Terrell een Uncle Tom noemde en Terrell,
zwarter dan Ali, nog meer uit de lucht kwam
vallen. De kamp duurde vijftien ronden: Ter-
rell werd geteisterd, gestraft, honderden sal-
vo’s vertrokken naar lichaam en hoofd maar
hij kreeg geen ko-slag. Het was een openbare
marteling. Ali verspeelde daar veel van zijn
krediet.

Dat beterde niet door daarna jarenlang kri-
tiekloos de leider van de Nation, de honora-
bele Elijah Muhammad, achterna te lopen.
Die verkocht zichzelf als een profeet, maar
werd al snel ontmaskerd als een oplichter,
vrouwenloper en polygamist. Uiteindelijk zou
hij medeverantwoordelijk zijn voor de moord
op Malcolm X – goeie docu op Netflix. Toen
Ali in 1966 weigerde om zijn dienstplicht te

vervullen met de melding “geen enkele Viet-
namees heeft mij ooit nigger genoemd”, goed
wetende dat hij nooit naar Vietnam zou moe-
ten vertrekken, was het hek van de dam in 
nationalistisch Amerika.

Hij werd geschorst en dat incident leidde
dan weer tot de zogeheten Ali-top met NFL-
ster Jim Brown, basketballegende Bill Russell
(de meeste titels ooit) en Lew Alcindor. ‘Up-
pity niggers’ (aanmatigende, omhooggevallen
negers). Zo werden ze racistisch omschreven
in de media omdat ze veel geld verdienden in
een door blanke eigenaars gedomineerde
Amerikaanse sporteconomie, maar de preten-
tie hadden zich met de zwarte burgerrechten
in te laten.

Ook de basketbalspeler Lew Alcindor zou
zich tot de islam bekeren, wel pas in 1971
nadat hij een eerste keer NBA-kampioen was
geworden, en ging voortaan als Kareem
Abdul-Jabbar door het leven. Zijn bekering
kwam er nadat hij zich realiseerde dat de
godsdienst die zijn ouders aanhingen niets

vandoen had met Afrika, waar
hij vandaan kwam. Het argu-
ment dat 15 tot 30 procent
van de slaven die naar Ame-
rika werden verscheept mos-
lim was, klonk een beetje
zwak in het licht van de eco-
nomische realiteit dat het ook
moslims waren die in Afrika
aan slavenhandel deden.

“Dat activisme was nodig
om de boel in beweging te
krijgen, maar thuisblijven van
de Olympische Spelen in
Mexico in 1968 zoals Abdul-
Jabbar (toen nog Alcindor) en
die moslimbekeringen, onder
meer van Ali, hebben onze
zaak niet geholpen.” Dat
hoorde ik uit de mond van de
zwarte socioloog Harry Ed-
wards. Meer effect had de
actie van de zwarte sprinters

op de 200 meter, Tommie Smith en John Car-
los, die de blackpowergroet brachten op het
podium. Ook zij werden verguisd, maar hun
symbolische geste ging de wereld rond en was
er een voor de eeuwigheid.

De atleten van vandaag zijn slimmer en
vooral rijker. Racisme is ook van de sport,
maar niet langer in de verloning. Meer dan de
helft van de top honderd van best betaalde at-
leten is zwart. De topmiljardairs: zwart. Neem
nu Michael Jordan, die 100 miljoen dollar 
doneert via zijn submerk bij Nike, Jordan, dus
niet uit eigen zak. Of Floyd Mayweather, die
de begrafenis van George Floyd betaalt. 

Een van de allersterkste statements uit de
topsport na de dood van Floyd komt evenwel
van een witte, zij het dan een met een diep-
zwarte ziel: Gregg Popovich. Het staat op You-
Tube.

De Amerikaanse spurters Tommie Smith (centraal) en John Carlos tonen de blackpowergroet
tijdens de Olympische Spelen van Mexico in 1968. © BELGA ImAGE

Zwarte atleten
staan al ruim
vijftig jaar op
de barricaden
voor mensen -
rechten. Hoe
oprecht ook,
het heeft 
de zwarte
medemens
weinig
bijgebracht

Z

19DeMorgen. ZATERDAG 13/06/2020

Normaal blijf ik altijd rustig, maar nu 
stond ik te trillen. Dat laatste frame 
was de grootste test uit mijn carrière
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LUCA BRECEL OVER ZIJN EINDZEGE IN DE CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER, IN ‘HET BELANG VAN LIMBURG’

dan ruziën’
pen en je sponsor heeft betaald, maar hoeveel
ploegen zitten in de positie dat ze ruzie kunnen
maken?”

Zeuren over de dominantie van ASO en de
Tour, maar bij hun eerste gil in hun kont
kruipen, is dat het?
“Je hebt gelijk, ik heb net hetzelfde gezegd. Maar:
dit is niet het gepaste tijdstip, noch de situatie om
met ASO en de UCI ruzie te maken. We zijn maar
een kleine sport en als het niet snel beter gaat, be-
staat ze misschien niet meer. Als we dit jaar niet
meer koersen, gaan negen op de tien teams fail-
liet.”

Bent u er nu al achter dat het wielermodel aan
alle kanten rammelt.
“Juist. Ik ga het niet meer veranderen en de spor-
teconomen ook niet. We hebben het al zo moei-
lijk, wat is het nut dan van alles door een donkere
bril te bekijken?”

Het drama is: het is niet te veranderen.
Wielrennen kampt met enorme kosten.
Typisch voor een van A naar B sport. Alleen
stadionsporten brengen op.
“Jij nu ook weer. Het gaat zo slecht in het wielren-
nen, maar ik weet één ding: mijn budget vandaag
is precies het dubbele van 2004 en voor sommi-
gen ploegen is het zelfs maal
drie. Hoe verklaar je dat? Alles
is gestegen, op de startgelden
na. De renners zijn erop voor-
uitgegaan. Het grote gevaar
voor wielrennen is niet het ver-
dienmodel, maar het macro-
economisch model boven onze
kop. Soms zijn de naschokken
erger dan de aardbeving.”

Renners zijn nu toch
goedkoper dan ooit?
“Niet mee eens. De goede ren-
ners alvast niet. De Alaphilippes
van deze wereld worden niet
goedkoper. De nummers één tot vier zeker niet.
Van vier tot zeven zal het stabiel blijven, van
zeven tot twintig, daar zitten de slachtoffers. Mijn
geluk is dat geen enkel sponsorcontract vervalt en
de deals lopen tot 2022 met opties tot 2023 en ik
maar vier rennerscontracten moet herzien. Vorig
jaar waren dat er achttien. Dat is puur geluk, wat
ik kon niet weten dat er een virus aankwam.

“Die contractbesprekingen zijn nooit een feest.
Vlamingen willen in het voorjaar al weten waar ze
een jaar later gaan rijden, als het kan nog voor de
klassiekers. Angelsaksers niet. Met Oliver Naesen
hebben we gesproken. Ik kan je de mails van zijn
manager Yannick Prévost tonen, wat hij wilde
verdienen. Wat hoor je dan: hij wil wat zekerheid
en hij kan bijtekenen voor drie jaar bij AG2R. Ty-
pisch Vlaams, hij heeft dat van zijn trainingsmaat
Greg Van Avermaet. Wat moet ik dan? Ik kan geen
drie jaar bieden en al zou ik het kunnen, wil ik
dat? Voor Evenepoel, maar niet voor een 30’er.”

Van der Poel en Van Aert zijn twee van de
hotste klassieke renners van de Lage Landen
en jij hebt geen van beiden in dienst.
“Voor Wout van Aert is het simpel: ik heb niet

doorgezet omdat hij onder contract lag bij Nick
Nuyens. Hij heeft dat verbroken en de UCI is daar
heel mild voor geweest. Toen Frank Vanden-
broucke dat destijds deed en bij mij kwam rijden,
was de UCI heel wat minder mild. Die ellende
wilde ik vermijden.

“Mathieu van der Poel zit historisch bij de
broers Roodhooft. De Roodhoofts hebben dat
heel goed aangepakt: telkens laten bijtekenen,
plus daarbij een apart contract met hun fietsen-
merk, Canyon. We hebben twee keer verkennend
gesproken over een eventueel samengaan. De
tweede keer was op een zaterdag. Toen hadden
ze al mondeling hun akkoord gegeven aan Ca-
nyon, waar ze op maandag een afspraak mee
hadden. Ik zat vast aan Specialized. Dat leidde
nergens heen. Maar wat niet is kan nog komen.
Van der Poel is een groot talent en in Philip Rood-
hooft zag ik iemand om mij op te volgen.”

Eigenlijk had ik al lang verwacht dat je ons op
een dag had uitgenodigd om te melden: het is
gedaan, ik stop.
“Dat heb ik al een paar keer gedacht. Twee jaar
geleden zat ik er zo ver van (houdt wijsvinger en
duim heel dichtbij elkaar, HV). Komt Deceuninck
niet, dan verkoop ik aan Israel Cycling. Enfin, niet
ik, maar de eigenaars. Dat zijn Bakala voor 70
procent, ik heb 20 en Bessel Kok (ooit CEO Belga-

com, HV) 10 procent. Neen, een
wielerteam is geen verdienmo-
del, maar je koopt de structuur,
wat erin zit, de knowhow en de
logistiek en dat is ook wat
waard.”

Je zei daarnet dat je het leven
thuis ook wel hebt kunnen
waarderen.
“Eerlijk: ik dacht dat ik zot ging
worden. Maar na drie weken
keken mijn vrouw en ik naar el-
kaar en zegden we: allez, we zit-
ten nu al 21 dagen samen aan
het ontbijt, middag- en avond-

maal en we vinden het nog plezant ook. Mijn
vrouw zegt dat ze mij nog liever ziet dan vroeger,
is dat geen goed nieuws?”

Ik zag van de week een foto van jou met
Walter Godefroot, samen bij Capri Sonne.
“Ja, heb ook gezien. 27 was ik toen, mooie jongen,
hé. Toen al (lacht). Ik ben begonnen in 1979. Afge-
lopen woensdag 10 juni was het exact veertig jaar
geleden dat ik als renner ben gestopt. Ik had een
koers gereden in Boechout. 110 renners aan de
start, we waren met vier weg, ik was erbij en Géry
Verlinden, toen regerend Belgisch kampioen. Hij
wilde winnen. Ik ben nog langs de kassa gepas-
seerd en een week later zei ik ‘ik heb het gehad’.
24 jaar en vijf maanden oud.

“Twee dagen later was ik adjunct-ploegleider
van Romain De Loof. Ik moest de kassa bijhou-
den, wellicht omdat ik boekhouden had gestu-
deerd. Einde seizoen stopte Romain en moest ik
het alleen doen. Het eerste wat ik moest oplos-
sen: ons fietsenmerk Carlos ging failliet. Waarop
Eddy Merckx ons kwam depanneren. Zo ben ik
dan bij Walter terechtgekomen en ineens zijn we
2020.”

‘Wij liepen meteen
al 1,3 miljoen euro
mis aan allerlei
inkomsten. Op
een budget van 
19 miljoen. Elke
cent voelen wij’

Bolts opvolger weer fit 
na jarenlange revalidatie
Olympisch kampioen Wayde
van Niekerk is naar eigen zeg-
gen helemaal klaar om op-
nieuw zijn topniveau te halen.
Na zijn zware knieblessure in
oktober 2017 liep Van Niekerk
niet meer in internationale
wedstrijden.

“Mijn lichaam voelt goed
aan. Ik nam de tijd om mijn
knie te laten wennen aan ver-
schillende pijnniveaus”, legt de
Zuid-Afrikaan uit in een inter-
view met de Diamond League.
“Ik ben er klaar voor.”

Hij kroonde zich op de Spe-
len van Rio de Janeiro in 2016
tot kampioen met een wereld-
record (43.03) op de 400 meter.
De atletiekwereld zag in de stijl-

rijke Van Niekerk een nieuw uit-
hangbord na het afscheid van
Usain Bolt. Maar een jaar later
scheurde Van Niekerk bij een
rugbywedstrijd in Kaapstad de
kruisband van zijn rechterknie. 

In februari vierde de sprinter
zijn rentree in competitie. Hij
liep in Bloemfontein de 100
(10.10), 200 (20.31) en 400 me-
ter (47.42). “Ik heb niet aan snel-
heid ingeboet, dat geeft me ver-
trouwen”, zegt hij. (AFP/BELGA)

Wayde van
Niekerk: ‘Ik
nam de tijd om
mijn knie te
laten wennen’

250MILJOEN$

De American footballcompetitie
NFL maakt de komende tien jaar
250 miljoen dollar (222 miljoen
euro) vrij voor de bestrijding van
racisme. Het geld gaat vooral
naar onderwijsprojecten die 
sociale en rassengelijkheid be-
vorderen, stelt de sportbond.
“We strijden tegen de voortdu-
rende en historische onrecht-
vaardigheden waarmee Afro-
Amerikanen geconfronteerd
worden.” Nog in de NFL keert
Colin Kaepernick, die als eerste
speler geknield protesteerde 
tegen politiegeweld en racisme,
na ruim drie jaar afwezigheid
wellicht terug. (ANP/RTR/AFP)


