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Voor het eerst sinds ik drie maanden 
geleden mijn seizoen beëindigde, 
kon ik enkele deftige waarden duwen

PHILIPPE GILBERT HERSTELT VAN GEBROKEN KNIESCHIJF, OP TWITTER
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Wat is sport?

ijfendertig jaar geleden – jawel, ik ben
een boomer – volgde ik een paar zo-
mers lang cursus aan de Sporthoch-
schule. In ons werkgroepje met heel
veel West-Duitse en een handvol Oost-
Duitse piepjonge sportjournalisten
(wellicht zat er ook een Stasi-manne-
tje bij) moesten we een antwoord ver-
zinnen op ‘wat is sport?’ en vooral
‘wat is geen sport?’.

We geraakten nooit tot een allesomvattende
volzin, wel tot enkele criteria waaraan moest
voldaan zijn om van sport te kunnen spreken.
Het moest een fysieke activiteit zijn, of nog
beter, een inspanning die een gevolg had op
hart- en bloedvaten. Bijkomende eis: er moest
sprake zijn van algemeen gel-
dende regels. Ten derde: de re-
gelgebonden inspanning moest
onder de vorm van een compe-
titie tegen een tijd, volgens een
score of om ter eerst.

Het scheren van de haag in
een hoog tempo zou een vorm
van competitie kunnen zijn als
je dat tegen je buur doet, maar
het staat vast dat daar geen al-
gemeen geldende regels voor
afgesproken zijn. Veruit het be-
langrijkste criterium is de in-
spanning, met een verhoogde
activiteit op het niveau van
hart- en bloedvaten. Hoeveel
verhoogd? Dat is van geen be-
lang.

Opgelet, niet alles waar je
hart sneller gaat van kloppen
en waar je gaat van hijgen, is
sport. Als boomer herinner ik
mij dat je op je adem kunt trappen van sto-
mende seks, maar ook dat telt niet als sport
omdat er bijvoorbeeld geen regels zijn en geen
jury is die punten geeft. Behalve dan op Temp-
tation Island, laten we dat als een twijfelgeval
beschouwen.

Wat is ook geen sport? Alle sport waarbij
bèta blokkers helpen, dat zijn middelen die de
hartslag vertragen. Dus: alle hersen-zogeheten-
sport. De hengel-zogeheten-sport, de bridge-
en schaak-zogeheten-sport. Allemaal verdomd
moeilijk, maar geen sport.

En neen, wat men u ook wil wijsmaken:
darts is geen sport, want ook daar helpen bèta-
blokkers. Gisteren zag ik een obese Belg verlie-
zen van een Engelsman op het WK darts. Een
andere obese Belg, ene Dimitri Van den Bergh,
gooide zich met een 4-0 wel naar de achtste fi-
nale. Ter plaatse verzin ik nu een bijkomend
criterium om bepaalde skills en handigheden
uit te sluiten als sport. Als de vermeende atle-
ten, zeg liever beoefenaars, eruitzien alsof ze
met hun onderliggende problemen snel in aan-
merking komen voor het vaccin, wees dan

zeker: het is geen sport.
Als bewijs dat darts wel sport zou zijn, wor-

den soms rare argumenten gehanteerd. Bijvoor-
beeld: doe het zelf maar eens. Onzin natuurlijk,
er zijn wel meer dingen waarvoor je erg handig
of slim moet zijn, die ik ook niet kan. Niet alles
wat moeilijk is, is sport. Mijn dochter haar bio-
chemiecursus vond ik onoverkomelijk moeilijk,
maar dat zijn studies, geen sport.

Nog zo’n non-argument: schieten, dressuur
en curling zijn ook sporten en zelfs met een
olympisch statuut. Dat klopt en de repliek is
simpel: het is niet omdat die handigheden ooit
verkeerdelijk tot sport zijn opgewaardeerd dat
we nogmaals die fout moeten maken.

Sommige bezigheden die aan alle criteria be-
antwoorden en in normale om-
standigheden 
beoefend onbetwistbaar het
predikaat sport verdienen, nei-
gen zo tot het extreme dat je
kunt betwijfelen of er nog wel
sprake is van sport. De cross
van gisteren in Dendermonde
bijvoorbeeld. Wat was me dat
voor een ongein, onzin en non-
sens op een hoop?

Wie heeft dit in godsnaam
verzonnen? Jurgen Mettepen-
ningen natuurlijk. Die man
heeft naast een ploeg ook en-
kele crossen in beheer en
daarom bleef de kritiek veelal
binnensmonds. Ik heb alvast
van één staflid van een toptien-
renner een whatsappje met
‘schande’ gekregen. En Ma-
thieu van der Poel noemde het
achteraf wereldbeker-onwaar-

dig. Van de Sporza-commentatoren Michel
Wuyts en Paul Herygers had ik meer moed ver-
wacht. Het parcours in Dendermonde ver-
diende minimaal publiekelijk te worden
gedesavoueerd.

Niet dus. Dat krijg je met die hele inteelt van
rechtenhouders, organisatoren, commentato-
ren die zelf organiseren en renners en de rim-
ram eromheen: als puntje bij paaltje komt,
klitten ze in dat crosswereldje aan elkaar. Niet
te geloven dat de UCI dit parcours heeft goed-
gekeurd. Als men zich nog afvraagt waarom
mountainbiken populairder en meer wereld-
sport is dan dit regionale gedoe van modder-
ploeteren/strontlopen, dat men dan het uurtje
Dendermonde 2020 nog eens afspeelt. Dit had
niks met de sport veldrijden te maken, zoals
die is doorontwikkeld en zoals de internatio-
nale wielrennerij die graag vanuit de Vlaamse
blubber wil halen. Dit was terug naar af.

Met Wout van Aert heeft de beste gewon-
nen. Dat is hem gegund, want uiteindelijk is dit
een verhaal geworden van wattages, met dank
aan de regen.

Onze landgenoot Dimitri Van den Bergh (links) wint met 4-0 van de Nederlander Jermaine
Wattimena op het WK darts in Alexandra Palace, Londen. © PHOTO NEWS
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Bij de vierde keer hapt Leko toe:
voor twee seizoenen naar China

De Bosuil wordt het
Pudong Football Stadium.
Ivan Leko begint eerstdaags
een nieuw hoofdstuk bij 
het Chinese Shanghai SIPG,
waar een contract voor
twee jaar klaarligt.

Zou hij na de winterstop trainer
van Antwerp blijven? Of koos
hij toch voor de Chinese jack-
pot? Wie de Zoom-conferentie
na de match tegen Charleroi
volgde, bleef in het ongewisse.
“Iedereen die me kent, weet
wat ik voor deze club voel. Ik
was hier blij. Dit is een mooie,
grote club. Ik was dan ook niet
op zoek naar een nieuwe uit -
daging”, vertelde Leko. Opval-
lend: de Kroaat gebruikte de 
tegenwoordige en verleden tijd
door elkaar. Een teken aan de
wand, zou later blijken. 

“Het is een keuze van het
hoofd of een van het hart die ik
moet maken. Maar ik speel
geen spelletje, ik was correct.
Hoe het nu verder moet? Men-
sen die het moeten weten, we-
ten het al tien dagen”, klonk het
mysterieus. “Alles is duidelijk.”

Later op de avond kwam de
bevestiging van wat iedereen al
vermoedde. Leko had zijn laat-
ste match als trainer van Ant-
werp gecoacht, na Nieuwjaar
trekt hij naar China.

De voorbije weken had Leko
tot drie keer toe een voorstel
van Shanghai SIPG afgewim-
peld. Want dát was dus de club
die zijn hoofd op hol bracht,

niet Guanghzou R&F. Shanghai
is de Chinese kampioen van
2018, met de Braziliaan Oscar
(ex-Chelsea) en Oostenrijks in-
ternational Arnautovic in de
rangen. Trainer is Vitor Manuel
Pereira, die het gelag betaalt
van drie nederlagen op rij in de
Aziatische Champions League.
Eerder was ook André Villas-
Boas (Marseille) er coach. Hij

verdiende er 12 miljoen euro
per jaar. 

Toen Shanghai zich tien da-
gen geleden een vierde keer
meldde, lichtte Leko Antwerp
in. De club reageerde naar ver-
luidt lauwtjes op het nieuws.
Dat de relatie tussen Leko en
sportief directeur Luciano
D’Onofrio niet opperbest was,
zit daar allicht voor iets tussen.
Bovendien zou een ontslag op
tafel hebben gelegen, mocht
Leko vorige week verloren heb-
ben van Waasland-Beveren. 

Wie Leko moet opvolgen, is
koffiedik kijken. Antwerp
wacht tot de overgang definitief
is. Voorzitter Paul Gheysens wil
graag een grote naam. Ex-
bondscoach Marc Wilmots
wordt het alvast niet. (MVS)

‘Het is een keuze
van het hoofd of
een van het hart
die ik maak. Maar
ik speel geen spel’

IVAN LEKO

Vervanger van
Maehle komt 
uit Ecuador

Racing Genk, dat op 1-1 bleef
steken tegen Waasland-Beve-
ren, heeft zijn vervanger voor
Joakim Maehle (naar Atalanta)
beet. De Limburgers bereikten
een akkoord over de komst
van Angelo Preciado, een 22-
jarige Ecadoraanse interna-
tional. De rechtsachter van In-
dependiente del Valle stond al
een tijdje met stip op één, maar
kreeg stevige concurrentie van
een aantal bekende Zuid-Ame-
rikaanse clubs zoals Boca Juni-
ors en River Plate. Hij heeft nu
toch voor een Europees avon-
tuur bij Genk gekozen. De kans
is reëel dat Genk de komende
dagen nog een extra centrale
verdediger zal aanstellen. (KDZ)

Geen 133ste match op rij
voor Vanaken door kaart?
Het was even schrikken. Hans
Vanaken is niet de man van de
venijnige overtredingen. Met 52
keer geel in 444 wedstrijden
loopt hij ongeveer om de negen
wedstrijden tegen een kaart
aan. Rood zag hij nog maar drie
keer. Tegen Eupen volgde zijn
vierde uitsluiting nadat hij aan
de middellijn op de enkel van
Andreas Beck ging staan. 

“Ik denk dat hij voor de bal
ging, maar het deed wel veel
pijn”, zei slachtoffer Beck. “Dit
kan bij alleen de uitsluiting blij-
ven”, gaf Club Brugge-coach
Philippe Clement zijn kijk op de
zaak. “Volgens de regels is dit
een rode kaart, maar het is heel
ongelukkig. Vanaken gaat naar

de bal en zijn tegenstander is
een fractie van een seconde
sneller. Hij kan toch moeilijk
zijn voet laten verdwijnen?”

Of het lobbywerk van Cle-
ment wat uithaalt, moet van-
daag blijken wanneer het
bondsparket de schorsings-
voorstellen meedeelt. Club kan
bij een schorsing alsnog verzet
aantekenen.

Vanaken zit aan 132 duels op
rij voor Club Brugge. Champi-
ons League, Europa League,
beker, supercup en Jupiler Pro
League, hij miste sinds 11 maart
2018 geen duel. Toen kreeg hij
op de slotspeeldag van de re-
guliere competitie een rust -
moment voor de play-offs. (TTV)

De Kroaat neemt afscheid van Antwerp met een overwinning
tegen Charleroi. © PHOTO NEWS

Tijdens de rust liep Roman Ja-
remtsjoek te ijsberen achter de
tribunes. “Het was een emotio-
nele reactie, zo stom. I am so
sorry.” Een halfuur eerder had
de spits van AA Gent de eerste
rode kaart in zijn carrière op-
gelopen. Met een duw in de rug
reageerde Jaremtsjoek verkeerd
op de provocaties van Petar 
Golubovic, een notoire maten-
naaier. Golubovic kronkelde
alsof hij in het gezicht geraakt
was. Maar de kaart, na tussen-
komst van de VAR, was terecht. 

“Een rode kaart is nooit
slim”, reageerde coach Hein
Vanhaezebrouck. “Maar oké,
hij heeft zich na de wedstrijd
geëxcuseerd voor de hele

AA Gent scoort niet in Kortrijk 
na vroege uitsluiting Jaremtsjoek

groep: ‘Ik ben enorm ontgoo-
cheld, ik had dit echt niet moe-
ten doen, ik heb jullie in de
steek gelaten.’ Daar kan ik mee
leven als hij er lessen uit trekt.
Mochten de Maradona’s en de
Messi’s van deze wereld zo rea-
geren bij elke poging om ze te
destabiliseren, dan zouden ze
niet veel voetballen. Topspelers
kunnen daarmee omgaan.”

Met tien tegen elf kregen de
Buffalo’s acht grote kansen,
maar door doelman Ilic en twee
missers van Bukari ging niet
één bal binnen. En dan was er
de tegengoal, waarbij Selemani
vanaf de middenlijn mocht 
oprukken zonder één duel te
moeten aangaan. (RN)

‘Het was 
een emotionele
reactie, zo stom. 
I am so sorry’
ROMAN JAREMTSJOEK

SPITS AA GENT


