
Wat is het succes van Patrick Lefevere? Dat
de ploeg belangrijker is dan het individu?
Boonen: “Als je met Alaphilippe in een koers
start, heb je echt wel een kopman. Op voorhand
aangeduid. Maar binnen de ploeg heb je wel een
groepsgevoel. Het inwisselbare kopmanschap
brengt het gevoel mee dat renners ervoor moe-
ten gaan. Vandaag is het voor mij, morgen is het
voor een ander.”

Camps: “Onderschat Lefevere niet. Hij schaakt
met 27 stukken op de tafel. Hij weet wat hij wil,
en hij is geen heilige. Hij kan er serieus in vliegen,
op zijn West-Vlaams, met de grofste schutting-
woorden. Hij is gevoelloos voor
alles wat zijn winst, zijn zege,
zijn ploeg in de weg kan staan.
Hij is wat dat betreft een kolo-
nel, een Mussolini in het kwa-
draat. Hij laat zich door
niemand beïnvloeden.”

Boonen: “Lefevere is een
topmanager. Hij is ook niet
bang om iemand opzij te zet-
ten die overbodig is. Hij is de
harde manager die je op dit ni-
veau verwacht. Topsport gaat
niet over pamperen. Ik heb
nog veel bewondering voor
Lefevere, maar we zijn nooit
vrienden geweest. Omdat hij
mijn baas was en ik zijn ren-
ner. Veel managers en ploeg-
leiders gaan veel te vriend-
schappelijk om met hun ren-
ners.”

Allan Peiper, die met Tadej Pogacar de Tour
wint, weent mee met zijn renner. Is dat niet
de juiste manier?
Boonen: “Als ploegleider in de Ronde van Frank-
rijk leef je drie weken mee. Als je op het punt
staat om een heel spannende Tour te winnen,
dan worden er banden gesmeed tussen renner
en ploegleider die nooit meer weggaan. Maar
een manager staat daarboven.”

Hoeveel Peiper zit er in Pogacars zege?
Camps: “Twintig procent, en
dat is weinig. Peiper is de lief-
ste mens die je kunt tegenko-
men, maar hij is geen
motivator, geen oorlogshitser.
Hij heeft het zelfvertrouwen
niet om met de vuist op tafel te
slaan. Natuurlijk weet hij hoe
hij een ploeg moet leiden,
maar hij máákt geen renners.”

Boonen: “Wie twee jaar prof
is, kijkt anders naar een ploeg -
leider dan iemand die vijftien
jaar prof is. Alles is groot en
nieuw als je in de Tour arri-
veert. Dan kun je beter iemand
met maturiteit naast je hebben.
Dan is Peiper wel de juiste man op de juiste
plaats. Hij zit daar niet omdat het de enige ma-
nier is waarop hij zijn geld kan verdienen. Hij
haalt daar echt levensvreugde uit. Waarom zou
hij nog onrustig worden van een koers? Hij heeft
genoeg meegemaakt. Maar als je in een situatie
komt waarin die kleine Pogacar de Tour kan
winnen, ga je mee in dat verhaal. Die dag van de
tijdrit was emotioneel. Met Jasper Philipsen
heeft Peiper ook mooi werk geleverd. Hij ver-
dient zijn plaats bij de toppers onder de ploeglei-
ders.”

Camps: “En hij is bescheiden, wat je niet van
alle ploegleiders kunt zeggen. Hij heeft antennes
voor de mens in de renner.”
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Aleksandr Loekasjenko

n 1995 zat ik in het gevolg van sportpaus
Juan Antonio Samaranch en troonopvol-
ger-kardinaal Jacques Rogge. We vlogen
met een piepklein privévliegtuigje (zon-
der toilet aan boord) naar enkele Oost-
blok-landen. Na beleefdheidsbezoekjes
aan Vilnius en Tallinn volgde de derde en
lastigste etappe naar Minsk. Tot dan was
alles perfect verlopen, die ene officiële
rondetafel in Vilnius waarbij ik haast in

slaap viel niet te na gesproken. Ik werd toen
net voor de snurkfase gered door een elleboog-
stoot van Annie, de privésecretaresse van Sa-
maranch.

Toen ze later in de tussenvlucht richting
Minsk naast mij kwam zitten, verwachtte ik
een reprimande. Niet dus, ze had wat advies.
De president had haar gevraagd mij te briefen
over Aleksandr Loekasjenko
en de ware reden van onze
tocht richting Minsk. Officieel
was het een beleefdheids -
bezoek aan het nationaal
olympisch comité (NOC) van
Belarus, zoals Wit-Rusland in
de internationale sportwereld
heet. Officieus waren Sama-
ranch en Rogge op blitzbezoek
omdat de zittende secretaris-
generaal hen had getipt over
een mogelijke machtsgreep
van president Loekasjenko op
de Wit-Russische sport. Als
sportfanaat wilde hij maar wat
graag voorzitter worden van
eigen zijn NOC, onder meer
om zo een jaar later in Atlanta
van een plekje op de eretribu-
nes verzekerd te zijn.

Een nationaal olympisch co-
mité hoort in theorie apolitiek te zijn en
daarom moesten wij Loekasjenko wijsmaken
dat zoiets not done was. Misschien is ‘wij’ in
voorgaande zin en mijn aandeel in deze opera-
tie lichtelijk overdreven, want ik was decor.
Het leverde wel een aardige repo op, zelfs
nadat de ware toedracht van ons bezoek ach-
teraf uit mijn verhaal werd gecensureerd.

Bij aankomst in Minsk was van de Wit-Russi-
sche president geen spoor te bekennen. Er
stond wel een andere Aleksandr klaar. Aleks-
andr Medved was de eerste worstelaar uit de
olympische geschiedenis die op drie opeenvol-
gende Spelen goud had gewonnen. De Beer –
zijn bijnaam – stond ons op te wachten, maar
verder dan een vermorzelde hand (die van mij)
en wat heen-en-weer-geglimlach geraakten we
niet vanwege ik geen Russisch en hij niets an-
ders dan (Wit-)Russisch.

De colonne reed recht naar een van de pa-
leizen van Loekasjenko, alwaar we een kamer
kregen om eerst wat uit te rusten in afwachting
van de ontmoeting met Loekasjenko. Die was

hartelijk. De lokale pers was erbij, met een
bloedmooie journaliste van de tv over wie
werd gefluisterd dat ze deel uitmaakte van de
vaste presidentiële harem. Cadeaus werden
overhandigd en Loekasjenko nam het woord.
Hij uitte zijn passie voor sport en vroeg in één
moeite aan Samaranch om naast de (toen
nog) 26 olympische sporten ook een vierjaar-
lijks olympisch bokstoernooi voor staatshoof-
den te organiseren. Nadat de tolk dat netjes
had vertaald, dacht ik: haha, grapje. Er was er
maar één die hardop lachte. Foutje. ‘Loeka’
keek mij aan en ik zag meteen dat het hem
menens was. Hij leek mij ook een veel betere
bokser dan ik.

Vervolgens trok de top (Samaranch, Rogge,
Loekasjenko en een tolk) zich terug voor het
moeilijkste halfuurtje van de hele driedaagse

trip. Enige tijd later, nadat een
slechtgehumeurde Samaranch
een tweede receptie had afge-
last, zagen we elkaar terug op
het vliegveld van Minsk. “Loe-
kasjenko heeft de boodschap
begrepen”, zei Rogge, om daar
op zijn Rogges ironisch aan toe
te voegen, “maar ik denk niet
dat hij zich daar veel van zal
aantrekken.”

Zijn voorspelling kwam uit.
Even later waren secretaris-ge-
neraal en voorzitter afgezet en
bij de voorzittersverkiezingen
voor het nationaal olympisch
comité was er maar één kandi-
daat: Aleksandr Loekasjenko.
Hij haalde 100 procent van de
stemmen, nóg beter dan bij al
zijn stalinistische presidents-
verkiezingen.

Aleksandr Loekasjenko is sindsdien de enige
president die ook voorzitter is van zijn eigen
nationaal olympisch comité en dat nu al 24
jaar lang. Zijn zoon Viktor is vice. The NOC of
Belarus verhuisde van de Karl Marxstraat naar
de Regenboogstraat en is nu gevestigd in een
soort vliegende schotel. Verder is niks veran-
derd. 

Hoewel, na de staatsterreur, niet het minst
ten aanzien van de topatleten die deelnamen
aan de protestacties, en gevolg gevend aan de
internationale verontwaardiging besloot het
Internationaal Olympisch Comité (IOC) deze
week alle betalingen aan het NOC op te
schorten. Ze vragen ook alle internationale
sportbonden de banden met Wit-Rusland op
te schorten. Die betalingen en die banden
zullen Aleksandr en Viktor aan hun reet roes-
ten, maar dat ze niet welkom zijn op de tribu-
nes van de Olympic Family in Tokio volgende
zomer is wel een flinke tegenvaller. Ten be-
wijs: Loekasjenko heeft gedreigd met een
proces tegen het IOC. Wordt vervolgd.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko is volgende zomer niet welkom 
op de Olympische Spelen in Tokio. © AP
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Luc Nilis blijft niet aan boord
bij Anderlecht. “De financiële
verwachtingen bleken te ver
uiteen te liggen”, gaf CEO Karel
Van Eetvelt toe. Volgens analist
Gilles De Bilde van VTM Nieuws
stelde Nilis geen exorbitante 
eisen. “Hij vindt het pijnlijk”,
weet De Bilde. Een voorstel van
een derdeklasser dat Nilis
kreeg, lag blijkbaar 30 procent
hoger. Paars-wit zit op een
schuldenberg van bijna 100 mil-

De clubkas is leeg, 
dus vertrekt Nilis weer

joen euro. Het nieuwe bestuur
werkt met barema’s waar ze
niet van afwijken. Ook niet voor
een clubicoon dat met RSCA
vier landstitels, drie bekers en
twee Supercups won. 

Eind november was de Lim-
burger begonnen aan een
proefperiode als spits- en tech-
niektrainer. De club en de spe-
lers bleken opgetogen over zijn
werk. Ook Vincent Kompany
was overtuigd van de meer-
waarde die Nilis kon bieden.
Anderlecht werkte een plan uit
waarbij Nilis zowel met de spit-
sen van de eerste ploeg als met
die van de U21 zou samenwer-
ken. Toch liepen de onderhan-
delingen dus spaak. (SK/TLB)

Hoe moeten we Lotto-Soudal inschatten?
Camps: “Lotto is een zieke ploeg. Al jaren. Ik
moet eerlijk zeggen, ik geloof die John Lelangue
niet op zijn woord. Er hangt een flou artistique
boven Lotto. Ze leven boven hun stand en ze
kunnen zich dat permitteren. Zij zijn de staats-
ploeg van het land en ze bakken er niks van.

“Ik feliciteer Lelangue wel voor het feit dat hij
Gilbert een contract van drie jaar geeft. Hij zal
niet elke keer op het podium komen, maar als
karaktermens, als symbool voor de ploeg, heeft
hij nog altijd zijn waarde.

“Het punt is dat er geen eenheid zit in die
ploeg. Tiesj Benoot is een
halve pastoor en die gaat weg.
Dan krijg je het signaal over de
ambiance, de sfeer, de leiding
van zo’n ploeg. Marc Sergeant
is geliquideerd, er is geen
ander woord voor. Dat pas-
seert allemaal. Lotto is ziek.”

Misschien hebben ze minder
talent in huis dan andere
ploegen? Of minder centen?
Boonen: “Neen, het probleem
is dat 80 procent van de ren-
ners die naar Lotto gaat het
liefst elders was gaan fietsen.
Dat is een troostprijs. De ploeg
heeft geen uitstraling. Ze heb-
ben uitschieters gehad, André
Greipel kon in de sprint zijn
ding doen, maar iets groots
doen in een koers, iets wat nie-

mand verwacht, er een patat op geven en dat tot
een goed einde brengen, dat niet. Tien jaar gele-
den hadden ze betere renners dan wij bij Quick-
Step, maar dat kwam er nooit uit.”

Camps: “Het is ook gemakzucht. Ze kiezen
een sprinter, Caleb Ewan, dan hebben ze hun
vier overwinningen per seizoen, eentje in de
Tour, en dan is het goed. Er zit geen enkele am-
bitie in die ploeg.”

Boonen: “Lefevere heeft altijd goede sponsors
gehad, maar hij moet zelf het geld gaan zoeken.
Het hoofd van Lotto krijgt zijn geld elke maand

op zijn rekening. Waarom zou
die man out of the box moeten
denken? Die zorgt dat er ren-
ners zijn, dat er een omkade-
ring is, dat de logistiek in orde
is, dat iedereen een fiets heeft
en dat er cola staat in de frigo
op de bus. Wonderbaarlijk ge-
noeg hebben de renners wel
het ethos om goed te willen
koersen, ook al is er niemand
voor wie ze dat moeten doen.”

Camps: “Neem Tim Wellens.
Een beetje sportleider haalt
daar toch het dubbele uit? Wel-
lens is geen slechte coureur?
Probeer die maar in te halen

wanneer die weg is.”
Boonen: “Wellens kan waarschijnlijk nergens

meer verdienen dan bij Lotto.”

Is Gilbert niet de man die dat kan omkeren?
Boonen: “Ik weet niet wat de redenering is van
Gilbert om nog drie jaar bij Lotto te koersen.
Misschien denkt hij: laat dat hier maar vierkant
draaien, straks neem ik de ploeg over. Dan kan
hij het alleen maar beter doen.”

Camps: “Ik geloof het niet. Gilbert heeft een
beetje rust gevonden. Nieuwe dame, alles erop
en eraan. Volgens mij is hij begonnen aan een
tweede leven dat zich niet zal afspelen in de
koers.” (MG/BA)

Patrick Lefevere is
een Mussolini 
in het kwadraat,
stelt Hugo Camps.
‘Hij is gevoelloos
voor alles wat zijn
zege verhindert’

‘Naesen was een
van de weinigen
die zijn voet kon
zetten naast Van
Aert en Van der
Poel, maar hij was
altijd net te laat of
te vroeg om mee
te zijn’
TOM BOONEN

Eerste klasse A
Speeldag 16

Anderlecht - Racing Genk 1-0

Moeskroen - Beerschot 16.15 uur

Cercle Brugge - KV Oostende 18.30 uur

KV Kortrijk - OH Leuven 18.30 uur

STVV - Charleroi 20.45 uur

Antwerp - Club Brugge zo 13.30 uur

Eupen - Zulte Waregem uitgesteld

AA Gent - Standard zo 18.15 uur

KV Mechelen - Waasland-Beveren zo 20.45 uur

Stand

1. Racing Genk 16 31
2. Club Brugge 15 30
3. Beerschot 15 28
4. Anderlecht 16 26
5. Antwerp 15 25
6. OH Leuven 15 25
7. Standard 15 25
8. Charleroi 15 24
9. KV Kortrijk 15 20

10. Eupen 15 20
11. KV Oostende 15 19
12. Cercle Brugge 15 18
13. AA Gent 15 16
14. W.-Beveren 15 15
15. Zulte Waregem 15 15
16. KV Mechelen 15 14
17. STVV 15 11
18. Moeskroen 15 10

Luc Nilis kreeg
goede punten
als spits- en
techniektrainer
maar vond 
geen akkoord
met RSCA


