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Laten we zeggen dat Alex Dowsett 
50 procent kans heeft op slagen. 
Hij heeft het uurrecord al eens gepakt
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Een crisis, een kans

ie corona hakt er aardig in, niet het
minst omdat de paniekbrigade de
strijd heeft gewonnen van de versoe-
pelbrigade. Nu de cijfers weer een
beetje de minder slechte kant uit-
gaan en we straks allemaal kunnen
kiezen uit zeven vaccins, wordt de
anekdotiek bovengehaald.

Zoals deze week de ene ex-
 comateuze na de andere werd opge-

voerd in wat moest doorgaan voor duiding, is
misschien van het goede te veel. Anderzijds
komt een beetje opgedrongen angst mis-
schien net op tijd, zeker nu het voetbal zich
alweer een beetje rijk rekent en snel terug wil
naar wedstrijden met publiek. Zonder mas-
sale vaccinatie zijn massa-events zoals sport-
wedstrijden en festivals iets wat we te allen
prijze moeten vermijden.

Meer zelfs, nu we gewend zijn geraakt aan
sport zonder publiek en de geluidstechnici
steeds bedrevener worden in
het omkaderen van acties met
het juiste applaus, gejoel of
holengeluid, is sport met pu-
bliek zowat de allerallerlaatste
versoepeling die in werking
mag treden. Het geëmmer van
de journalisten, commentato-
ren, bestuurders, begeleiders
en spelers – die tweehonderd
man in het stadion – is in deze
kwestie totaal irrelevant. Dat
zij daar zitten te zitten in die
lege betonnen bakken, zonder
geluiden en kunstmatige sfeer,
tant pis. Ze verdienen er nog
steeds een mooie boterham
mee.

Andrà tutto bene. Ooit komt
het weer goed. Ooit zullen we
weer in elkaars armen kun-
nen vallen als een ploeg heeft
gescoord. Tot die tijd, alvast
een oproep. Het is een boutade, maar toch:
een crisis is een opportuniteit. Deze crisis zou
het Belgische profvoetbal moeten aangrijpen
om een plan op te stellen om uit het moeras
te geraken. Als je weet dat er in het precoro-
naseizoen al een geconsolideerd verlies is ge-
leden van 80 miljoen euro lijkt enige urgentie
op zijn plaats.

De werven zijn al langer bekend. Op één ui-
teraard een regeling treffen met de overheid
voor een normale belastingheffing en sociale
lasten die sporen met andere sectoren. In dat
verband is het altijd weer lachen als het voet-
bal verwijst naar de research, baggeraars, zee-
lieden ter koopvaardij, scheepssleepvaart en
zeevisserij die ook gunstiger sociale barema’s
hebben dan u en ik. Prima, maar in die secto-
ren gaat het over correcties om in een inter-
nationaal competitief milieu niet failliet te

gaan. Níét over gunstmaatregelen om in een
nationale voetbalcompetitie salarissen tot 3
miljoen per jaar te betalen, of duizend werk-
nemers gemiddeld 211.000 euro per jaar te
laten verdienen.

Werf twee is werk maken van een econo-
misch kader waarbinnen alle profvoetbal-
clubs kunnen floreren via een slimme
herverdeling. Dat blijft wishful thinking, nog
meer sinds marktleider Club Brugge soloslim
speelt en de precaire financiële toestand van
kleine clubs wijt aan ‘niet goed werken’.

Een miniwerfje is tussentijds gerealiseerd:
er mag niet meer worden gerookt in de stadi-
ons. Althans, die bepaling kwam er met dank
aan corona: roken betekent mondmasker af-
zetten en dat mag niet. Benieuwd hoeveel
clubs volgend seizoen dat ongezonde, asoci-
ale en onsportieve gedrag opnieuw toelaten.

Werf drie is een stringent kader voor
ethisch verantwoorde sponsoring. In Enge-

land is men om. Zelfs de Con-
servatieven weten dat het zo
niet langer kan en gaan nog
dit jaar de Gambling Act van
2005 herzien. De gokindustrie
heeft vooral het Engelse voet-
bal vanaf tweede klasse (The
Championship) in haar greep.
Die tweede klasse heeft zelfs
een gokfirma als hoofdspon-
sor en de totale waarde van
de sponsoring vertegenwoor-
digt bijna 50 miljoen euro.
Dat is geen 6 procent op een
omzet van 900 miljoen euro.
In de Premier league is dat
nog minder. Dat scheelt een
slokje op een borrel, maar is
perfect overbrugbaar.

Ook Spanje gaat reclame
voor gokken bij voetbalwed-
strijden en sponsordeals voor
voetbalclubs verbieden.

Tegen het einde van het lopende seizoen, co-
rona-ellende of niet, moeten alle deals aflo-
pen. Wat de gokindustrie bijdraagt aan het
Belgische voetbal is niet bekend, wel dat alle
eersteklassers op de een of andere manier
worden gesponsord door een gokbedrijf. Weg
daarmee.

Begin dit jaar nog kwam een rapportering
boven water die stelde dat in de play-offs van
2019 140.000 nieuwe accounts waren ge-
opend en dat dagelijks voor 4,2 miljoen euro
was ingezet. Gokken mag dan tot de persoon-
lijke sfeer behoren, het is potentieel versla-
vend. Aanzetten tot gokken, zoals het voetbal
elke week op alle velden, is misdadig. Na een
lange strijd is het algemeen aanvaard dat re-
clame voor rookgerief niet verenigbaar is met
sport. Reclame voor gokken evenmin. Een-
maal dat van de baan, is alcohol aan de beurt.

Club Brugge-verdediger Simon Deli kopt de bal naar het Oostendse doel tijdens de vorige
speeldag in 1A. Beide clubs worden gesponsord door een gokkantoor. © PhoTo NEwS

Gokken mag
dan tot de
persoonlijke
sfeer behoren,
het is mogelijk
verslavend.
Aanzetten tot
gokken, zoals
elke week op
onze velden, 
is misdadig
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Mertens voor het eerst 
als prof in ‘zijn’ Leuven
Dries Mertens speelt morgen-
avond een thuismatch in Leu-
ven. In de jeugd voetbalde hij
voor het plaatselijke Stade. “Tot
mijn elfde heb ik er gespeeld.
Ik ging altijd kijken naar de eer-
ste ploeg, ik was ballenraper.”
Intussen is Mertens een wereld-
ster. Na passages bij Eendracht
Aalst en AGOVV belandde hij
uiteindelijk bij SSC Napoli. 

“Leuven is echt mijn stad. Ik
had het stadion in mijn eentje
kunnen vullen. Ik heb zelfs een
huis gekocht op minder dan
vijfhonderd meter van het sta-
dion. Jammer dat er door covid
geen mensen kunnen komen.”

De coronacrisis probeert
Mertens positief te benaderen.

“Je moet genieten van de thuis-
momenten. Sommigen worden
zelfs gezonder en gaan meer
sporten. Ik ga nu een keer min-
der op restaurant in de week.
Voor ons verandert er niet zo-
veel. Wij hebben twee wedstrij-
den per week. En onze neus
doet pijn van al die testen.”

Over Engeland zegt Mertens:
“We willen winnen, natuurlijk.
Met die mentaliteit moeten we
elke match beginnen.” (FDZ)

De Bruyne traint
met de groep,
Lukaku niet

Met een telelens werd hij ge-
spot, op een ander veld in Tu-
beke. Samen met de conditie-
trainer volgde Romelu Lukaku
wederom een individueel pro-
gramma. Nog één dag heeft
het medische departement
van de Rode Duivels om de
spits fit te krijgen. Anders is
het aan Michy Batshuayi om te-
gen Engeland te scoren. Een
geruststelling: voor IJsland bleef
Lukaku zelfs tijdens de laatste
training weg, om de volgende
avond eigenhandig voor de
zege. In tegenstelling tot Lukaku
trainde Kevin De Bruyne gister-
avond wel met de groep, net als
Jason Denayer. Beiden worden
aan de aftrap verwacht. (NP)

zijn val in Lombardije is dat er niet van
gekomen.
“Ik had twee grote doelen in de Giro dit jaar:
kijken hoever we konden geraken met Evene-
poel – roze trui, witte trui als beste jongere of
ritwinst – en Fabio Jakobsen aan sprintoverwin-
ningen helpen. Eerst viel Jakobsen, dan Evene-
poel. Alles veranderde, alles kwam op de
schouders van Almeida.”

Hoe gaat het met Jakobsen?
“Ik heb hem nog niet gezien. Ik zou hem vol-
gende week bezoeken met Dries Devenyns,
maar hij is een weekje weg met zijn vriendin. Ik
heb hem een paar keer gehoord tijdens de Giro
en ook daarna. Het is pijnlijk, echt moeilijk. Hij
vindt het allemaal heel lang duren. Het enige
wat we kunnen zeggen is: houd moed, het
komt goed. Maar het blijft miserie. Ik hoop dat
hij in december mee kan gaan met de ploeg op
stage in Spanje. Dat zou een grote stap zijn voor
hem. En dat hij daarna weer onbekommerd
kan sprinten. Die val gaat sporen nalaten, dat
kan niet anders.”

Wil jij het risico nog nemen? Je bent 37.
“Ik rijd graag snel een berg naar beneden. Ik
ben nog nooit gevallen in een afdaling. Een ri-
sico is het altijd. Als je het cijfertje 100 ziet ver-
schijnen op je snelheidsmeter weet je dat niet
iedereen volgt. Koersen is rap rijden. Na de
lockdown ging het er natuurlijk erg hevig aan
toe. Die eerste koersen, dat waren boksmat-
chen. Iedereen naast elkaar, in treintjes per
ploeg, in een peloton van 25 meter lang. Dan
zegt Michel Wuyts: ‘Een gesloten peloton, er is
nog niet gekoerst.’ Maar als renner weet je dat
het loeihard gaat.

“Er zijn wel andere dingen die mij mateloos
storen. Ik snap sommige organisatoren niet
goed. Ik erger me aan sommige parcoursen,
aan paaltjes die onvermijdelijk zijn. Ik snap de
UCI niet en ik snap de rennersvakbond CPA
niet. De CPA betaalt nu maar 3.000 euro uit aan
renners die geen nieuw contract krijgen, terwijl
er een pensioenfonds is waardoor iedereen
recht heeft op 12.500 euro. Die 12.500 euro
komt er omdat we elk jaar 5 procent van ons
prijzengeld afstaan. Dat doe ik nu al vijftien
jaar. Ik heb al meer dan 12.500 euro afgegeven.
Maar blijkbaar zit er niet genoeg geld in het
fonds. Renners die jarenlang hebben betaald,
zullen niks krijgen. De CPA heeft het echt volle-
dig verkloot.”

Jij kreeg in juni een contractverlenging
voor een jaar. Daar ben je wellicht blij mee.
“Jungels, Devenyns en ikzelf waren als enige
renners einde contract. Bob Jungels kreeg een
contractvoorstel van AG2R dat hij niet naast
zich neer kon leggen. Devenyns en ik kregen te-
gelijk de aanbieding om ons contract te verlen-
gen.”

Devenyns is net als jij 37. Wat jij voor
Evenepoel doet, doet hij voor Alaphilippe.
“Ik word daar een beetje stil van. Ik krijg er
zelfs kippenvel van, als ik zie wat Devenyns
voor Julian Alaphilippe doet. Hij is een meester-

België’
knecht. De kwaliteiten van Devenyns leunen
heel dicht aan bij die van Alaphilippe. Deve-
nyns is explosief bergop, hij zou mooie resulta-
ten kunnen rijden als hij voor zichzelf koerst.
Dat doet hij niet. Hij maakt in de beklimmingen
een tempo waardoor alle mindere klimmers er-
tussenuit gaan en al wie evenwaardig is het mes
op de keel krijgt. Elke keer rolt hij de rode loper
uit voor Alaphilippe. Negen op de tien keren
zorgt Devenyns ervoor dat iedereen kapot zit
en Alaphilippe op het goede moment kan toe-
slaan. 

“Ook buiten de koers hebben ze veel aan el-
kaar. Ze delen de kamer en Alaphilippe is geen
gemakkelijke. Heel sympathiek, supercool,
maar hyperkinetisch. Ik heb ook de kamer ge-
deeld met Alaphilippe. Met hem stopt het
nooit, terwijl ik ’s middags graag gewoon een
dutje doe. Als het over de Kristallen Zweetdrup-
pel (jaarlijkse prijs voor beste helper, red.) gaat,
weet ik het wel. Geef die trofee dan maar aan
Devenyns.

“Devenyns heeft omwille van Alaphilippe be-
dankt voor een WK-selectie. Omdat hij niet in
een situatie wilde komen waarin hij tegen Julian
Alaphilippe zou moeten koersen, door hem
terug te halen om Wout van Aert te helpen. Dat
had een erg moeilijke situatie opgeleverd tus-
sen die twee. Daarom liet hij een WK-selectie
liggen. Wie doet dat nu? Een WK-selectie, dat is
een bekroning van je jaar, van een carrière
soms. Het is een eer.”

Mark Cavendish is 35, hij is een ex-
ploegmaat en een vriend van jou. Het ziet er
niet naar uit dat Cavendish volgend jaar nog
wielrenner is. Wat denk je dan?
“Ik heb het daar heel moeilijk mee. De kans dat
hij nog de Cavendish van weleer wordt, is zo
goed als onbestaande. Maar zoals hij al die
sprinten heeft gewonnen, dat kan nooit volledig
weg zijn. Cavendish leest de sprint helemaal an-
ders dan alle andere sprinters met wie ik ooit
heb gereden. Hij kent elke finish, hij kent de be-
wegingen van het peloton. Hij weet: als ik
rechts zit, zit ik goed, zelfs al zitten alle andere
sprinters links. Dat is een gave die weinig ande-
ren hebben. Bovendien blijft hij een magneet,
een ongelooflijke naam. 

“Hij heeft voor- en tegenstanders bij het
grote publiek en in het peloton. Want hij heeft
een grote mond. Maar als ik een manager was,
zou ik hem er altijd bij nemen. Het is zonde om
hem zo te zien stoppen. De beelden van de
Scheldeprijs waren pijnlijk. Een afscheid in
schoonheid heeft hij niet gekregen.” (MG)

‘De rennersvakbond betaalt
nu maar 3.000 euro uit aan
renners die geen nieuw
contract krijgen, terwijl er
een pensioenfonds is
waardoor iedereen recht
heeft op 12.500 euro’

Dries Mertens:
‘Ik heb zelfs een
huis gekocht op
minder dan
vijfhonderd
meter van het
stadion’


