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Die 70 meter moet eraan tijdens mijn
twee komende wedstrijden in Frankrijk
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Coronapsychose

fgezien van de dalletjes, prijs ik mij
doorgaans gelukkig dat ik in de sec-
tor sport mijn boterham verdien. Je
wil het niet gedroomd hebben dat je
nu over de cultuursector zou moeten
schrijven. Altijd weer die klaagzan-
gen van verdwaalde rappers, B-ac-
teurs of schrijfsters van vijfhonderd
verkochte boeken: we kunnen niet
spelen, we mogen niet optreden, er

mag niemand komen, we hebben geen inspira-
tie, we verdienen niets… en kijk eens wat die
voetballers allemaal mogen en die coureurs…

Evengoed als cultuur lijdt sport onder wat
Geert Hoste heel treffelijk in de zaterdagkrant
omschreef: coronabeleid als wichelroedelo-
pen. Dat typisch Belgische syndroom is inmid-
dels doorgedrongen tot Parijs en zit volgende
week al in Nice. Het heeft er alle schijn van dat
viroloog Marc Van Ranst en infectioloog Erika
Vlieghe de directie van Amaury Sport Organi-
sation hebben geïnfiltreerd. En
de ASO-server is ongetwijfeld
gehackt door Geert Molen-
berghs. Biostatisticus, dat is
zoiets als scheidsrechter; je
wordt het alleen als er vrese-
lijke dingen zijn gebeurd in je
jeugd.

ASO, de Tour-directie, onge-
twijfeld ‘geadviseerd’ door ex-
perten, heeft in haar
onmetelijke wijsheid besloten
dat bij twee besmettingen in
eenzelfde ploeg de hele ploeg
naar huis moet. Die bepaling
gaat deze week in en wordt he-
lemaal van kracht vanaf vol-
gende zaterdag als de Tour
begint tot de dag dat hij eindigt
en dat is op zondag 20 septem-
ber. Jawel, voor wie niet altijd
mee is met de wereldsport: de
Tour is in dit rare sportjaar 2020 een eenmalig
herfstgebeuren van voorlopig drie weken.

Dit is coronapyschose à la belge: als een me-
chanicien positief test en de mechanicien
wordt naar huis gestuurd, is het bij de vol-
gende individuele positieve test van om het
even welk teamlid, toch prijs. De hele zooi
moet dan naar huis, inclusief de coronavrije
renners die nog voor een prijs aan het rijden
zijn. Om het nog absurder te maken: ook als het
om asymptomatische besmettingen gaat, bijna
de regel in een sportieve jonge bevolking.

De virusbepalingen die vrijdag uitlekten, gin-
gen – dat kon niet anders – viraal. Patrick Lefe-
vere, normaal de eerste om ASO en de UCI en
het hele wielerbestel de mantel uit te vegen,
sprak er geen schande van. Hij legt al zijn eieren
in dit rampjaar in het mandje van ASO.

Andere bepalingen: renners moeten te allen

tijde mondmaskers dragen. Behalve als ze gru-
welend en schruwelend naast elkaar een berg
op- en afrijden, op vijf centimeter van elkaar in
een waaier proberen te overleven of op tien
millimeter van elkaar naar de eindstreep stor-
men, daarbij al of niet elkaars schedels splij-
tend, dan niet. Sportdirecteurs moeten overal,
ook in de auto het mondmasker dragen. Nog
afgesproken en helemaal terecht: geen publiek
in de buurt van de ploegen, geen publiek aan
de hotels, geen handtekeningen uitdelen, geen
familie op bezoek. Bijna vergeten: ook geen
podiummissen, nu niet en nooit meer. De
enige reactie – “jammer want ik heb het altijd
leuk gevonden” – kwam van een podiummiss.

In het profpeloton zijn, voor zover we
weten, tot nog toe vier renners van drie ver-
schillende ploegen positief bevonden. Ze
waren nooit in koers. Alles wordt per ploeg ge-
controleerd door de ploegartsen die vanuit de
organisatie een coördinerend Covid-arts ter

ondersteuning krijgen. Elk
teamlid – dertig per ploeg,
waaronder de acht renners –
wordt voorafgaand twee
keer getest, vervolgens
wordt er ook getest op de
twee rustdagen. Of als er
aanleiding toe is.

Hoewel de ploegartsen
gebonden zijn aan het me-
disch geheim en dus nie-
mand anders dan de patiënt
mogen inlichten van een po-
sitieve test, denkt Patrick Le-
fevere dat de ploegdokters
hun terloopse positieve(n)
braaf aan de organisatie zul-
len melden.

Lefevere weet wel beter.
We hebben hier ten eerste te
maken met een onzinnige
maatregel want waarom niet

gewoon de eventuele positieven wegsturen en
de rest verder intensief testen? En, ten tweede,
dit is wiel-ren-nen. Er bestaat lectuur over de
ietwat aparte moraal van deze sport. In 2010
schreef Hein Lodewijkx Tussen geven en
nemen, wielrennen als dubbelspel. Een jaar
later kwam Herman Chevrolet met Wielren-
nen, het Feest van List en Bedrog.

Als na de klimtijdrit op La Planche des Bel-
les Filles, met Parijs in zicht de kopman in het
geel zit en een ploegarts krijgt een positieve
test binnen, wat zal er gebeuren of niet ge-
beuren? Omgekeerd, als bij een van die klas-
sementsteams een renner onverhoeds uitvalt
of een staflid plots verdwijnt, hoe zal Radio
Peloton reageren? Wielrennen mag dan er-
gere kwalen hebben overwonnen, het blijft
een sport van list en bedrog, maar vooral van
achterklap.

Tijdens de Dauphiné kregen we een voorproefje van hoe de Tour er zal uitzien. Renners moeten
voor de start nog een mondmasker op en stafleden dragen er altijd één. © PHOTO NEWS

Twee
besmettingen,
ook al zijn die
asymptomatisch,
en de hele Tour-
ploeg moet naar
huis, inclusief de
gele trui: dit is
coronapyschose
à la belge
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Met een een solo van liefst 43
kilometer kroonde Mathieu van
der Poel zich op de ‘Col du
VAM’ in Wijster voor de tweede
keer tot Nederlands kampioen.
Van der Poel rekende na 25
rondjes over de Drenthse hel-
ling af met het favoriete Jumbo-
Vismablok, dat hem de hele tijd
had geschaduwd.

“Ik vond ze superirritant, als
ik dat mag zeggen”, klonk het
na afloop bij de NOS. “Ik snapte
hun tactiek ook niet goed. Het
was een eerlijke koers, een ge-
vecht van man tegen man. De
sterkste zou winnen.”

Dat was ontegensprekelijk
Van der Poel, die met zijn zege
alle twijfels van de voorbije we-

Mathieu van der Poel pakt Nederlandse
titel na impressionante solo van 43 km

ken de kop indrukte. “In Italië
was het niet goed genoeg. Mis-
schien als gevolg van de ex-
treme hitte. Vandaag was de
temperatuur weer een beetje
normaal. Op naar het EK.”

In Plouay start Van der Poel
als een van de grote titelpreten-
denten. Nadien volgt een nood-
gedwongen competitiestop tot
en met Tirreno-Adriatico (7-14
september).

Nationale titels waren er ver-
der voor Arnaud Démare in
Frankrijk, Giacomo Nizzolo in
Italië, Luis Leon Sanchez in
Spanje, Marcel Meisen in Duits-
land, Kasper Asgreen in Dene-
marken en Juraj Sagan in Slo-
wakije. (JDK)

Van der Poel duldde geen
tegenstand tijdens het NK. 
© PHOTONEWS

Novak Djokovic
ligt alweer 
onder vuur

Novak Djokovic kan nog maar
weinig goed doen. De Servische
nummer één krijgt kritiek omdat
hij meende dat elke speler de in-
vestering kon maken om een
privéhuis af te huren. Dat is met
een korreltje zout te nemen,
Andy Murray (ATP 129)
noemde de huurprijs astrono-
misch hoog en verkoos een
van de officiële hotels. “Dit was
een juiste investering voor mij”,
zei Djokovic. “Even in de tuin
kunnen en rust vinden is be-
langrijk. Ik wil niet arrogant klin-
ken, maar ik heb het hotel ge-
zien waarin de spelers verblijven
en dat is niet simpel, in een
kleine kamer zitten waarvan je
het raam niet kan openen.” (FDW)

Pensioen of 
naar andere
gewichtsklasse

Op 35-jarige leeftijd staat Per-
soon voor een dilemma. Wat wil
of kan ze nog bereiken in de
bokssport, na dit lucratieve
piekmoment tegen Taylor? Ze
zinspeelde op haar moeite om
op het juiste gewicht te komen.
“Misschien liggen de superlicht-
gewichten mij nu beter dan de
lichtgewichten.” Persoon nam
dit jaar in maart ook deel aan
de olympische kwalificatie-
strijd, maar dat liep door ge-
zondheidsperikelen op een
sisser af. Volgend jaar kan ze
een herkansing wagen. Volgens
Freddy De Kerpel maakte Per-
soon zaterdag na de kamp een
boksmoeë indruk en overweegt
ze misschien te stoppen. (BF)

‘Ik voelde te
weinig power, 
ze won verdiend’

In schril contrast met haar bit-
sige commentaren vorig jaar
boog Persoon het hoofd en er-
kende sportief de nederlaag: “Ik
respecteer het resultaat. Ik
voelde te weinig power om haar
pijn te doen. En dan bokst ze
technisch goed. Ze won ver-
diend.” De averij van Persoon in
de tweede ronde speelde haar
parten, zei ze: “Acht ronden
boksen met een gebroken
neus is niet makkelijk.” Taylor
sprak haar niet tegen. “Ik bokste
beter. Ik wist dat ik voor een
zware opgave stond. Tegen Del-
fine kan je niet relaxen, ze blijft
maar komen. We hadden twee
geweldige kampen, maar nu
won ik meer overtuigend.” (BF)

Mertens en Flipkens gaan
vlot naar tweede ronde
Elise Mertens (WTA 22) ver-
spilde geen energie in haar eer-
ste ronde en klopte Rebecca Pe-
terson (WTA 46) met 6-0, 6-2 in
een uurtje tijd. De Limburgse
had daarna nog een dubbel aan
de zijde van Aryna Sabalenka.

“Ik ga niet veel tijd hebben
om mij aan te passen aan het
hardcourt”, meende Mertens
vorige zondag nog na haar fi-
nale op gravel in Praag. Daar
was op baan tien van het NTC
in New York niet veel van te
zien. Op 22 minuten haalde
Mertens de eerste set binnen,
voornamelijk omdat de 25-ja-
rige Zweedse haar gebrek aan
matchritme niet kon maskeren.

In het begin van de tweede

set kon Peterson haar ranking
wat meer rechtvaardigen, maar
Mertens hield voortdurend de
touwtjes strak in handen. In
ronde twee wacht Kristina Mla-
denovic (WTA 43).

Kirsten Flipkens (WTA-79)
heeft zich ook voor de tweede
ronde geplaatst. De 34-jarige
Antwerpse deed dat door de
Tsjechische Katerina Siniakova
(WTA-55) met tweemaal 6-3 te
verslaan. De Britse Johanna
Konta (WTA-15) is haar vol-
gende tegenstandster. Alison
Van Uytvanck (WTA 58) ging er
meteen uit. Ze kreeg weinig
klaargespeeld (2-6, 3-6) tegen
de Nederlandse Arantxa Rus
(WTA 72). (FDW)

Slagenregen van Persoon
niet genoeg voor zege

De onorthodoxe stijl van Persoon versus de snelheid van
Taylor stond opnieuw garant voor spektakel. In de tweede
ronde raakte Persoons gezicht gehavend, met een wonde
onder het oog en een gebroken neus. De jury gaf de zege
unaniem aan Taylor: 98-93, 96-94 en 96-94. (BF) © MATCH-
ROOM BOXING


