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Toen ik burgemeester werd, 
was Antwerpen het kneusje van het voetbal. 
Nu zijn we het neusje van de zalm
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Wie gelooft Russen nog?

e Russen hebben hun boete aan World
Athletics betaald: 5,32 miljoen euro om
precies te zijn. En dat drie dagen voor
de deadline van 15 augustus, wat wel al
het tweede of derde ultimatum was
maar dat wordt er in de euforie ge-
makshalve niet bij verteld.

Het geld komt rechtstreeks van
sportminister Oleg Matytsin, wat bete-
kent dat president Vladimir Poetin zijn

goedkeuring heeft gegeven. De boete is betaald
door Rusaf, de Russische atletiekbond, en is een
gevolg van het verdonkeremanen van gemiste
controles van hoogspringer Danil Lysenko in
2017. Door de betaling bestaat de kans dat Rus-
land volgend jaar weer wordt geïntegreerd in de
grote atletiekfamilie waar het sinds 2015 op de
strafbank zat. Niet-betaling had
geleid tot een schorsing van vijf
jaar.

Opluchting is nergens voor
nodig, verwondering wel.
Schrik nog meer. Ik heb de do-
cumentaire Icarus (een absolute
must op Netflix en Oscar-win-
naar in zijn categorie) nu al een
paar keer gezien. Ik heb alle 
rapporten binnenstebuiten ge-
keerd. Ten slotte heb ik vorig
weekend het boek The Rodchen-
kov Affair gelezen, met dank aan
de wonderen van Kindle een
dag na verschijning in mijn iPad.

De ondertitel van het boek
luidt: ‘Hoe ik Poetins geheime
dopingimperium kelderde’. Het
klinkt allemaal als een kruising
tussen John le Carré en Robert
Ludlum, Breaking Bad van de
dopingscene zo u wilt, en dat is
het ook. Leven en werken, opgang en verval, van
Grigori Rodtsjenkov kunnen zo worden verfilmd
en als het een beetje goed wordt gedaan, winnen
ze er weer Oscars mee.

Een getalenteerde labodirecteur die zelf do-
pingdealer wordt, daar half toe verplicht door de
concurrentie maar evengoed voor de poen. Die
als zijn handel wordt ontdekt in de psychiatrie
belandt, zelfmoord probeert te plegen. Die in eer
wordt hersteld maar vervolgens in opdracht van
het Kremlin massaal positieve stalen laat verdwij-
nen. Die met de geheime politie FSB samenwerkt
om op de Winterspelen van Sotsji de grootste
fraudeoperatie ooit in de sport op poten te zet-
ten. Die tegelijk een Amerikaanse documaker in-
zage geeft in wat hij de voorbije jaren allemaal
heeft uitgespookt. Die vervolgens vlucht naar de
VS om daar in een getuigenbeschermings -
programma een andere identiteit en een ander
leven te krijgen, zijn vrouw, kinderen en hond
(die hij nog het meeste mist) van de ene dag op
de andere achterlatend. Je kunt het zo gek niet
bedenken of Rodtsjenkov heeft het meegemaakt.

Het kan niet anders of hij geniet van elke mi-
nuut aandacht. In wezen moet hij bijna een

halve psychopaat zijn, zoals hij zelf ooit de top-
man van het wereldantidopingagentschap
WADA op het spoor van hemzelf, zijn labo en het
hele Russische fraudesysteem zette. Toen die
hem na twee flessen wijn (voor twee man) vroeg
“Grigori, heb jij ooit positieve urinestalen laten
verdwijnen?”, had Rodtsjenkov gewoon neen
kunnen antwoorden en nog een glas uitschen-
ken. Maar neen, hij aarzelde en sprak toen de
cruciale woorden: “Laten we zeggen dat het sys-
teem mij heeft verplicht om bepaalde dingen te
doen.” Dat ene zinnetje in 2013 was de trigger
om Rusland klem te rijden.

Eén ding is zeker: hier is geen scenarist of
thrillerschrijver aan te pas gekomen, dit is echt
en bepaald zorgwekkend. Wat Rodtsjenkov heeft
onthuld, is in al die jaren dat ik beroepshalve

naar sport kijk en documentatie
over doping verzamel het aller-
allergrootste bedrog dat ik ooit
heb gezien. En als u zich nu
samen met mij afvraagt ‘wie ge-
looft die Russen nog?’, mijn ant-
woord is duidelijk: zolang
Poetin daar de plak zwaait en
een hele generatie trainers die
niks anders hebben gekend dan
doping niet naar Siberië wordt
verbannen, geloof ik geen en-
kele Rus in de sport. Geen at-
leet, geen biatleet, geen
voetballer, geen zwemmer.

Als succes in de sport in het
spel is, zijn deze Russen seriële
bedriegers. Het doel – sport -
succes dat afstraalt op de natie –
zal altijd de middelen heiligen.
Wat dat betreft, is niks veran-
derd met vijftig jaar geleden, be-
halve dan dat bij ons de strijd

tegen de doping wel een kwantumsprong heeft
gemaakt. Ongetwijfeld wordt ook in andere
sportmilieus nog geprobeerd te frauderen, maar
dat zijn dan privé-initiatieven of gesloten compe-
tities zoals de Amerikaanse profsporten waar de
WADA-regels niet of nauwelijks gelden.

Dat is geen vergoelijking, alle bedrog is ver-
werpelijk, maar staatsgestuurde fraudesystemen
zoals Rusland (en China, en Kenia, en vul maar
aan…) hebben als nadeel dat de sterk verbeterde
controles en analyses nul effect hebben, omdat
ze administratief en logistiek worden geboycot
waardoor het speelveld wel heel ongelijk wordt.

Zit er ook een goede kant aan? Jawel, dat de
Russen positieve plasjes niet rapporteerden en
verdachte urinestalen moesten laten verdwijnen,
betekent dat het controlesysteem kan werken als
het niet langer van nationale instanties en sport-
ministeries afhangt. Als de dopingbestrijding vrij
spel krijgt, als de verblijfsgegevens goed worden
ingevuld, als de juiste atleten op het juiste mo-
ment worden gecontroleerd, als het labo de
juiste analyses uitvoert, als het geen verdachte
plasjes toevallig verknoeit. Als, als, als, dan is er
nog hoop.

De Russische klokkenluider Grigori Rodtsjenkov leeft ondergedoken in de VS. © AP
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Champions League: Bayern
ademt meer Barça dan Barça zelf
Barcelona versus Bayern
München is dé kraker in 
de kwartfinales van de
UEFA Champions League.
Wie sneuvelt vanavond: 
de geplaagde underdog of
de Duitse topfavoriet?

Na de uitspraken van Bayern-
legendes Karl-Heinz Rumme-
nigge en Lothar Matthäus is de
toon gezet. “Neuer is wereld-
klasse”, klonk het bij de voor-
zitter. Matthäus vindt Lewan-
dowski dan weer beter dan
Messi. “Barça is niet meer het
Barça van vroeger”, voegde hij
eraan toe. 

Voor het eerst sinds de halve
finales in 2015, toen Barcelona
afgetekend won, staan beide
grootmachten tegenover elkaar.
Bayern is de grote favoriet, met
de dubbel (Duitse titel en beker)
op zak en een Lewandowski 
in bloedvorm. De Catalanen
kampen sinds de heropstart
van La Liga met een vormcrisis.
Ze rekenen op Messi en het eer-
gevoel. 

Bayern hanteert een speel-
stijl als die van Juventus, PSG
en Liverpool, drie clubs die
Barça veel pijn hebben gedaan
de jongste seizoenen. Het atle-
tische en verticale voetbal van
de Duitsers staat haaks op de
manier waarop Barcelona de
kwalificatie tegen Napoli heeft
afgedwongen.

Sedert de laatste confronta-
tie zit er veel meer Barça in Bay-
ern, en andersom. Voormalig
Barcelona-speler en -coach Pep
Guardiola legde de fundamen-
ten voor het huidige Bayern.
Met Alcántara speelt een jeugd-

product van Barça al zeven sei-
zoenen in Beieren en Coutinho
kwam afgelopen seizoen op
huurbasis uit voor Bayern. Vi-
dal zette in 2018 de stap van
München naar Barcelona, waar
hij de jongste twee seizoenen
95 matchen verzamelde.

Bayern kan straks een histo-
rische treble pakken, maar is
ondanks de uitspraken van

Rummenigge en Matthäus op
zijn hoede. Barcelona speelt na
een mislukt seizoen zijn laatste
troefkaart uit, terwijl in dit 
minitoernooi in Lissabon alles
mogelijk is. 

UEFA-voorzitter Aleksander
Ceferin denkt overigens niet dat
deze Final 8 navolging zal krij-
gen. “De kalender zit al overvol.
Het lijkt me onmogelijk om
daar nog een toernooi van twee
weken in te lassen.”

Opvallend statistiekje ter af-
ronding: de winnaar van de
drie voorgaande dubbele ont-
moetingen in de Champions
League pakte uiteindelijk ook
de eindwinst. (TTV)

Barcelona - Bayern München,
vanavond om 21 uur op VIER.

Voormalig
Barcelona-coach
Guardiola legde
de fundamenten
voor het huidige
Bayern München

Amateurs
voetballen weer
vanaf september

Het groen licht in de provincie
Antwerpen voor de sportcom-
petities betekent goed nieuws
voor Voetbal Vlaanderen. “Alle
oefenduels kunnen nu in heel
Vlaanderen starten en de data
voor alle competities zijn
vastgeprikt”, zegt voorzitter
Marc Van Craen. De provinciale
reeksen beginnen in het week-
end van 12-13 september, de
tweede en derde nationale af-
deling starten vanaf 19-20 sep-
tember en eerste nationale trapt
af op 27-28 september. De
jeugdcompetities vatten zoals
voorzien aan op 5 en 6 septem-
ber. Van de Veiligheidsraad mo-
gen clubs tot tweehonderd toe-
schouwers toelaten. (BF)

Vertonghen voor drie 
seizoenen naar Benfica
Jan Vertonghen (33) zet zijn car-
rière voort bij Benfica. De Rode
Duivel legde gisteren al een deel
van zijn medische testen af,
vandaag of morgen tekent hij
een driejarig contract bij de
club van voetballegende Euse-
bio en wordt hij officieel voor-
gesteld in het Estádio da Luz.

Het zag er nochtans lange
tijd naar uit dat Vertonghen –
deze zomer transfervrij vertrok-
ken bij Tottenham – naar de 
Serie A zou trekken. In Italië
toonden Inter, Napoli en Roma
interesse in de recordinterna-
tional. Ook Valencia, Sevilla en
Man City trokken op een be-
paald moment aan zijn mouw.
Maar het wordt dus Portugal,

waar hij in de voetsporen treedt
van Michel Preud’homme, Axel
Witsel en Mehdi Carcela.

Benfica greep vorige maand
naast de titel. De huidige voor-
zitter, Luis Filipe Vieira, ligt on-
der vuur en probeert nu met
enkele spraakmakende trans-
fers de supporters weer op zijn
hand te krijgen. In dat opzicht
gonst het ook van de geruchten
rond PSG-spits Edinson Cavani.

Benfica komt volgende
maand uit in de derde voor-
ronde van de Champions
League, nog een reden waarom
Vertonghen voor deze stap
kiest. In die voorronde is Ben-
fica reekshoofd en mogelijk te-
genstander van Gent. (MVS/KTH)

Lionel Messi en Sergi Roberto luisteren naar verdediger 
Gerard Piqué op de training van Barcelona in Lissabon.  © EPA

Dit weekend vindt het Belgisch
kampioenschap plaats in een
Koning Boudewijnstadion zon-
der publiek. Alleen trainers mo-
gen in de tribune. Er kunnen
geen limieten worden behaald
voor de Spelen van volgend jaar
en de prestaties tellen evenmin
mee voor de ranglijsten van
World Athletics. Die regel geldt
tot begin december.

De atleten zullen het dus
moeten stellen met de natio-
nale medailles, maar daar maalt
Paulien Couckuyt niet om. “Ik
wil op de 400 meter horden
vooral sneller lopen dan de
56.58 van zondag en mijn best-
tijd van 55.46 benaderen of
zelfs verbeteren”, zei de Euro-

Geen toeschouwers en geen 
olympische limieten op BK atletiek

pese kampioene bij de beloften.
“Vorig weekend voelde ik op
zondag nog de inspanningen
van de dag voordien op de 400
meter. Dit keer kan ik me zuiver
op de horden concentreren.”

Bij de mannen lopen Jona-
than en Kévin Borlée de spurt-
dubbel en loopt Ismael Debjani
de 1.500 meter. Hoogspringer
Thomas Carmoy gaat op zoek
naar een verbetering van zijn
2,27 meter en Ben Broeders
hoopt op tijd terug te zijn van
Monaco voor het polsstok -
springen. Hij is er vanavond de
enige Belg in de Diamond
League en neemt het op tegen
Armand Duplantis, Sam Ken-
dricks en Thiago Braz. (VORE)

‘Ik wil op de 400
meter horden mijn
besttijd van 55.46
benaderen of zelfs

verbeteren’
PAULIEN COUCKUYT

EUROPEES BELOFTEKAMPIOENE


