ROMELU LUKAKU OVER ZIJN MATIGE STATISTIEKEN IN VIDEOGAME ‘FIFA 2021’, OP TWITTER

Laten we eerlijk zijn, FIFA rotzooit gewoon
met de ratings zodat spelers erover gaan
klagen en hen zo meer publiciteit geven
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aard: “Als ik hier train, zie ik allerlei renners in
een Jumbo-pakje. Het is echt een hype.” Hocevar:
“Je merkt het ook op de populaire mountainbikeroutes in de buurt van Ljubljana. Die zijn nu
elke dag heel erg druk.”
De eerste wedstrijd na de coronastop werd georganiseerd door Pogacar. Dat geeft aan hoe hecht
het Sloveense wielerwereldje is. De 22-jarige Boogaard won die wedstrijd, de Pokal Tadeja Pogacarja, bij de vrouwen. “Het was een klein rondje
over een industrieterrein, vergelijkbaar met een
criterium in Nederland.” De naamgever zelf werd
bij de mannen negende.

De meeste Slovenen zijn tegenwoordig in
dienst bij Bahrein-McLaren, Pogacar rijdt voor
UAE Emirates. “Daar maakt het de sponsoren niet
uit welke nationaliteit de kopman heeft”, constateert Hocevar. “We waren nog wel even bang dat
Roglic bij zijn overstap naar Jumbo zou moeten
knechten voor Nederlandse jongens, maar dat is
gelukkig niet gebeurd.”
Het is lastig om op basis van Pogacar, tweede
in het klassement, en Roglic iets over het Sloveense wielrennen in het algemeen te zeggen,
vindt de wielerjournalist. De twee zijn onderling
al onvergelijkbaar. “Roglic is een fenomeen. Wat
hij doet is niet te bevatten.” Hij was tot zijn 22ste
SUPERMOOI TRAINEN
schansspringer en stapte daarna pas op de ﬁets.
Het land leent zich perfect voor de wielersport,
“Niemand weet hoe goed hij nog kan worden. Ja,
meent Boogaard. “Je kunt er supermooi trainen.”
hij is al dertig, maar eigenlijk is hij nog een jonge
Voor renners is er voor elk wat wils: van vlakkere
renner.”
gebieden rond de hoofdstad en aan de Adriatische
Pogacar is wel echt een product van het Slokust tot de serieuze beklimmingen in de Julische
veense wielrennen. Hij begon als negenjarige met
Alpen in het noorden van het land.
ﬁetsen. “Hij was geen supertalent”, herinnert
Mooi ﬁetsland of niet,
bondsvoorzitter Grm zich.
dat kan het succes van Ro“Vooral in de criteriums
glic en Pogacar niet verklawaren er jongens die beter
ren. “Deze twee jongens ‘Vroeger was alpineskiën waren. Maar hij was heel
zijn een statistische afwijhier de nationale sport, erg gefocust. Dat is nog
king”, zegt Hocevar. “Er
steeds zo. Als hij een koers
maar dat wordt minder. in gaat, verandert hij volzijn wereldwijd maar een
man of vijftien die het in We hebben de laatste jaren ledig. Dat zag je in de Pyzich hebben om de Tour
reneeën. Daar toonde hij
winters met nauwelijks zijn koerskarakter.”
de France te kunnen winnen. We hoopten al een
De fans hebben de twee
sneeuw en skiën is
hele tijd dat wij er één van
renners in hun hart gesloduurder geworden’
zouden hebben en nu hebten omdat ze voldoen aan
MIHA HOCEVAR
ben we er ineens twee.”
het Sloveense ideaalbeeld.
VERSLAGGEVER BIJ DE KRANT ‘DELO’
Slovenië telt twee milHocevar: “We hebben de
joen inwoners en slechts
naam harde werkers te
negen profrenners. Dat
zijn en dat geldt zeker voor
valt in het niet bij de grote wielerlanden. Zo heeft
Roglic en Pogacar. Zij doen alles tot op de milliItalië 134 beroepsrenners en België meer dan honmeter.” Een ander aspect spreekt hun landgenoderd. “En van die negen rijden er vijf de Tour”,
ten ook aan, weet Grm. “Ze blijven bescheiden.
zegt Tomaz Grm, voorzitter van de Sloveense wieHet zijn geen showmannen.”
lerbond, trots. Naast Roglic ( Jumbo-Visma) en PoDOPINGSPOOK
gacar (UAE Emirates) gaat het om Matej Mohoric
Zoals altijd wanneer renners plots goede resulta(Bahrein-McLaren), Jan Polanc (UAE Emirates) en
ten boeken, duikt die ene vraag op: is er doping
Luka Mezgec (Mitchelton-Scott). Grm heeft voor
in het spel? Terwijl Roglic in de Giro van vorig
de lol berekend wat die verhouding zou betekejaar twee etappes won en als derde in het eindnen voor Italië. “Die zouden dan 75 renners in de
klassement eindigde, werd zijn landgenoot KrisTour moeten hebben.” Het zijn er zestien.
tijan Koren uit de koers genomen. Zijn naam was
Ook in de breedte is het verschil groot. De Sloopgedoken in Operation Aderlass, het Oostenveense wielerbond heeft ongeveer 1.600 licentierijkse dopingonderzoek naar de Duitse sportarts
houders. Cycling Vlaanderen had in 2019 liefst
Mark Schmidt. Ook renner Borut Bozic bleek be6.354 competitierijders en verstrekte in totaal
trokken.
76.267 vergunningen. Dit jaar startten zeventien
“Elk land heeft problemen met doping”, zegt
Belgen in de Tour.
Hocevar. “Slovenië is geen uitzondering. Maar
Slovenië is sinds halverwege de jaren tachtig
het is de oude generatie die gekke dingen deed.
elk jaar wel vertegenwoordigd in de Tour, maar
Pogacar en Roglic zijn exponenten van een
voor Roglic en Pogacar was er nooit een renner
nieuwe generatie wielrenners.” Hij wijst erop dat
die mocht hopen op de eindzege. “Dat lag ook
de misstappen van Koren en Bozic plaatsvonden
aan hun mentaliteit”, meent Hocevar. “Ze reden
in 2012 en 2013. Pogacar was toen veertien jaar
nooit voor de overwinning.” Dat gold breder in
oud. “En Roglic moest bij wijze van spreken zijn
de Sloveense sport. “We hebben lang het karma
eerste ﬁets nog kopen.”
van verliezers gehad.”
Ziet de toekomst voor het Sloveense wielrenHet afgelopen decennium vond een omslag
nen er nu rooskleurig uit? Dat is niet zomaar geplaats. De basketballers werden in 2017 Europees
zegd, want de basis is smal. “De wielerclubs hebkampioen en er waren individuele wereldtitels
ben het moeilijk, zeker qua sponsoring”, zegt
voor Janja Garnbret in het sportklimmen, voor
Hocevar. Grm bevestigt dat. “Dat geldt voor alle
motorcrosser Tim Gajser en dubbel olympisch
sporten in Slovenië. We zijn een klein land dus is
goud voor alpineskiër Tina Maze. Tel daarbij de
het marketingtechnisch niet zo aantrekkelijk om
successen van ijshockeygrootheid Anze Kopitar,
te sponsoren. Het bereik is tenslotte maar betweemaal winnaar van de Stanley Cup, en het
perkt.”
werd de Slovenen duidelijk dat ook zij grote prijDe opkomst van Roglic en Pogacar is volgens
zen kunnen pakken.
de journalist dan ook niet toe te schrijven aan
In het wielrennen was Janez Brajkovic een wegSloveens sportbeleid. “Hun succes hebben ze aan
bereider. Hij won in 2010 de Dauphiné en werd
zichzelf te danken, niet aan het systeem.” Het is
in 2012 negende in de Tour. “Toen wist de jongere
niet te verwachten dat er snel weer twee zulke
generatie dat winnen tot de mogelijkheden behoogvliegers zullen doorbreken. Hocevar: “We
hoorde”, zegt Hocevar. “Het wielrennen zelf verhebben er dertig jaar op gewacht en zullen straks
anderde ook. Vroeger reden de meeste Slovenen
misschien weer dertig jaar moeten wachten. Het
in Italiaanse ploegen waar ze moesten knechten
is dus te hopen dat ze nog een tijdje meegaan.”
voor Italiaanse kopmannen. Nu niet meer.”

Makelaar van De Bruyne
blijft nog even in de cel

14 miljoen euro
verlies voor
World Athletics

Patrick De Koster, de makelaar
van Kevin De Bruyne, mocht
gisteren de cel nog niet verlaten.
Mogelijk komt daar eerstdaags
verandering, al dan niet met enkelband. Het gerecht verdenkt
De Koster van witwassen, valsheid in geschrifte en gebruik
van valse stukken in de transfer
van De Bruyne naar Wolfsburg
van zeven jaar geleden.
In principe zit De Koster tot
eind september in de cel. Om
zo veel mogelijk informatie te
verkrijgen en te vermijden dat
de makelaar al te veel contact
heeft met de buitenwereld om
zijn verhaal af te stemmen met
andere betrokkenen. Maar daar
gaan zijn advocaten niet mee

Voor het eerst in zijn 108-jarige
bestaan heeft World Athletics
(vroeger IAAF) zijn financieel
rapport gepubliceerd. Daaruit
blijkt dat World Athletics in 2019
een verlies van 14,4 miljoen
euro leed. Door het uitstel van
de Olympische Spelen, die 33
miljoen in het laatje moeten
brengen, laat het zich raden dat
de internationale atletiekfederatie in 2020 op een nieuw verlies
afstevent. World Athletics
kreeg wel een lening toegezegd van het Internationaal
Olympisch Comité om het jaar
te overbruggen. Hoopgevend
is dan weer dat World Athletics
drie van zijn belangrijkste sponsorcontracten verlengde. (VH)

Patrick De
Koster zit vast
op verdenking
van fraude bij de
transfer van zijn
poulain naar
Wolfsburg

akkoord. Zij oordelen dat de
confrontatie van De Koster met
De Bruyne eerder deze week
voldoende reden is om de makelaar te laten gaan. “Hij heeft
De Bruyne noch bestolen noch
bedrogen”, zegt advocaat De
Groot. “Er is geen reden om
hem in de cel te houden.”
De kamer van inbeschuldigingstelling nam gisteren geen
beslissing over een eventuele
vrijlating. (NVK/KDW)
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Genderhokjesdenken

Caster Semenya op het WK in Doha, vorig jaar. De interseksuele atlete verloor haar beroepszaak en weigert medicijnen te nemen om haar testosteronniveau te laten zakken. © AP

aatst las ik een artikel dat niet op de
op neer dat zij het enzyme heeft gemist waarsportpagina’s stond. De titel was
mee ze een penis had moeten ontwikkelen.
‘LGBTQIAP’. Die qiap zorgde voor de
Of ze meer man is dan wel vrouw, is voer voor
verwarring, lgbt zou ik meteen hebspecialisten.
ben herkend, zo woke ben ik al. Het
Deze zaak lijkt verloren voor Caster Semeging niet over Wales, wel over lesnya, tenzij ze hogerop gaat. Het Europees Hof
bisch, gay, biseksueel, transgender en
voor de Rechten van de Mens is een mogelijkdaar kwam nog bij: queer, intersekse,
heid, maar specialisten achten het weinig
aseksueel en panseksueel.
waarschijnlijk dat ze daar haar gelijk kan haDe sport is daar nog niet mee klaar,
len. Vanuit menselijk oogpunt is dit een verzo is van de week eens te meer gebleken.
schrikkelijk lot. Hoewel haar hele binnenEven een stand van zaken. Lesbische vrouarchitectuur op straat lag en ze niet meer
wen zijn aanvaard en oververtegenwoordigd
mocht sporten zoals ze was geboren, doorin de sport. Homomannen zijn niet overal
stond Semenya haar lijdensweg met klasse en
aanvaard en zijn ondervertegenwoordigd.
stijl. Jammer, maar helaas voor haar: gerechLgb, tot hier geen probleem. Idem voor asektigheid is geschied. Of zoals het TAS al toegaf:
sueel en panseksueel. De discussies beginnen
het ís een discriminatie van enkele zeldzame
bij transgender, queer en intersekse.
individuen, maar bedoeld om een hele grote
Sport heeft nood aan duidelijke afspraken.
groep te beschermen.
Bijvoorbeeld reglementen: wie de meeste
Vreemd genoeg blijven enkele organisaties
doelpunten scoort, wint. Minstens even beijveren voor het recht van elke non-binaire,
langrijk is de indeling in catequeer, transgender of DSD’er
gorieën. Gewichtsklassen in
om sport te doen in de gendervechtsporten, om die maar te
categorie die zijzelf de meest
noemen. Ook het binaire congeschikte vinden. Human
cept man/vrouw is een cateRights Watch is er zo een en de
gorisering waarmee de hele
Verenigde Naties hebben ook
Het ís een
topsport staat of valt.
al van zich laten horen, allebei
discriminatie
Er zijn transgenders die op
niet gehinderd door al te veel
basis van een simpele medekennis van zaken.
van enkele
deling willen overstappen van
De heftigste medestanders
zeldzame
man naar vrouw, zich niet wilvan Semenya in dit debat zijn
individuen,
len laten opereren. Die hebzwarten die een hormonale boben alle recht om zich vrouw
vengrens voor vrouwen zien
maar bedoeld
te voelen, maar de sport beals één groot racistisch comom een hele
schouwt ze als een gevaar omplot. Het klopt dat het hele podat ze biologisch een man zijn
dium
van de laatste olympische
grote groep
gebleven. Zelfde verhaal voor
800 meter (drie zwarte Afrite beschermen
sommige intersekseatleten.
kaanse vrouwen) door die bioNoem het achterhaald genlogische bovengrens getroffen
derhokjesdenken, de topsport
is. Onder de blanke medestankan niet zonder.
ders bevinden zich dan weer
Deze week is in dat verheel veel vrouwen. Die zien de
band iets heel belangrijks geSemenya-ruling als een combeurd. De Zuid-Afrikaanse 800 meterloopster
plot van oudere blanke mannen, terwijl de
en intersekseatlete Caster Semenya heeft haar
opdeling mannen/vrouwen precies de vrouw
beroepsprocedure verloren. Ze was door een
beschermt.
eerder vonnis van het Arbitragetribunaal voor
Die discussie duurt nu al van 2009 en deze
de Sport (TAS) verplicht haar testosteronoudere blanke man wordt daar een beetje moe
niveau tot onder 5 nanomol te laten dalen.
van. Er zijn drie mogelijke oplossingen:
Dat weigert Semenya en dus mag ze geen
- Aanvaarden dat voor het hoger belang de
wedstrijden meer lopen. Ze is een 46,XY DSD,
rechten worden geschonden van een miniem
wat staat voor een groep hormonale ‘afwijkinklein deel atleten door die uit te sluiten.
gen’, de DSD betekent disorders of sex develop- Vrouwensport afschaffen en vervangen
ment. Ze produceert opvallend meer mannedoor één neutrale gendercategorie: mensenlijke hormonen dan de gemiddelde vrouw en
sport. (Waarschuwing: dan wint de vrouw niks
heeft daardoor brede, gespierde schouders,
meer, ook niet Semenya.)
een diepe stem en een smal, pezig achter- Vrouwensport onderverdelen in meerdere
werk. Semenya heeft net als de mannen een
categorieën, compleet met classiﬁcaties gebaY-chromosoom, wel een vagina, maar geen
seerd op testosteron.
baarmoeder of eierstokken. Alsof deze info
Voor de eerste keer in de geschiedenis van
niet volstond, is nu ook gebleken dat ze een 5de sport mogen de vrouwen dit helemaal zelf
ARD-type is. Het komt er kort door de bocht
uitzoeken. Succes ermee.
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