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Super suck

uppy pose. Tim Wellens deed het in de
Ster van Bessèges toen hij ontsnapte
en de basis legde voor zijn eindover-
winning. Dat zag er heel stijlrijk uit en
niet gevaarlijk, zo alleen onderweg.
Lager liggen met de voorarmen op het
stuur, vermindert de CdA. De C staat
voor coëfficiënt, de d voor drag of
windweerstand en de A voor area, of
oppervlak. Een lagere CdA betekent

minder weerstand door de verkleining van het
frontaal oppervlak, dus sneller rijden voor het-
zelfde vermogen, dus minder energie verbrui-
ken.

Super tuck dan. Dat kent u vast: neus over
het stuur, ballen op de bovenbuis, en maar snel-
heid maken, weeral een verhaal van C, d en A.
Renners doen de super tuck
om sneller een berg af te dalen.
Ze doen maar. Ik trek boven
een jasje aan, zet het half open
en als het dan nog te snel gaat,
ga ik rechtop zitten, met ellebo-
gen en benen open. Een beetje
als een terminale pad die de
oversteek heeft gemist, maar ik
ben dan ook geen prof.

De puppy pose en de super
tuck worden door de interna-
tionale wielerbond UCI verbo-
den in het inmiddels
wereldberoemde artikel
1.3.008 van de UCI technical
regulation. Daar stond al in dat
de renner de voeten op de pe-
dalen, de handen op het stuur
en het zitvlak op het zadel
moet houden. Vanaf 1 april
komt daar een verduidelijking
bij: je mag niet op de boven-
buis zitten en de voorarmen mogen niet dienen
als steunpunt, tenzij in een tijdrit.

De renners zijn furieus, op een paar uitzon-
deringen na vinden zij het super suck. Iljo
Keisse argumenteerde dat de renners zelf wel
zullen beslissen hoe ze (naar beneden) rijden.
Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Soms
zijn buitenstaanders beter geschikt om een pro-
bleem te benoemen en te verhelpen, denk maar
aan doping. Als de renners begin deze eeuw
alles zelf hadden kunnen bepalen, zaten we nog
met het dopingspook.

Afgezien daarvan hebben de protesterende
renners wel een punt. Het absurde aan de hele
discussie is dat de renners niet werden betrok-
ken bij die besluitvorming die als doel heeft,
hun beroep, het wegwielrennen in peloton veili-
ger te maken. Nog vreemder wordt het als blijkt
dat de CPA, de rennersvakbond die al zo onder
vuur lag bij de renners, mee is gegaan met de
UCI in dit verhaal.

Louis Vervaeke van Alpecin-Fenix, een
slimme renner die zelden zijn mond opentrekt,

was vernietigend: “Hoeveel renners zijn al ge-
storven, zo hard gevallen dat ze verlamd waren
of belandden in een coma nadat ze in super
tuck-houding of met hun handen op hun stuur
hebben gereden? En hoeveel door onveilige
wegen, motoren of niet-goedgekeurde nadars?
Kun je de tel nog bijhouden?”

Het grote probleem van het wielrennen ís de
veiligheid, met dat steeds sneller peloton, op
dat steeds nerveuzer materiaal, op een al maar
minder geschikte openbare weg. Dat is be-
noemd, dat is geanalyseerd, er zijn voorstellen
geformuleerd. Helemaal veilig krijg je het wiel-
rennen nooit, maar veiliger maken kan wel en
daarvoor volstaat moed en visie. Moed en visie
om een allesomvattend masterplan te schrijven,
samen met de renners. Met daarin een doorge-

dreven kwaliteitscontrole voor
de parcours van start tot aan-
komst, met strenge regels voor
het gemotoriseerd verkeer in
de koers, en met een afdwing-
bare gedragscode voor de ren-
ners, niet het minst voor de
massasprint.

Pas als de renners beseffen
dat hun bestuurders oprecht
bekommerd zijn om hun veilig-
heid, zullen ze ook regels aan-
vaarden zoals het verbod op
vreemdsoortige, al bij al onge-
vaarlijke fietshoudingen en het
weggooien van drinkbussen op
niet-voorziene plaatsen. Dat de
UCI met deze nieuwe maatre-
gelen het veiligheidsprobleem
bij de renners neerlegt, is een
belediging van formaat.

Er zijn corrupte sporten en
sportbonden: bijvoorbeeld het

atletiek ten tijde van Lamine Diack, of de AIBA
of Internationale boksbond, of de internationale
gewichtheffersbond en sinds kort mag daar ook
de internationale biatlonfederatie bij in die 26
jaar dat de Noor Anders Besseberg daar de baas
was. Vervolgens zijn er slecht bestuurde sporten
en sportbonden zoals het malgoverno van het
wielrennen door de UCI. In geen ander sportmi-
lieu zijn de bestuurders – we houden het netjes
– zo incompetent én tegelijk zo bekrompen en
archaïsch als in het wielrennen.

België levert de meeste profrenners af. Als ze
willen dat hun protest weerklank krijgt, dan
raad ik hen aan om bij hun trainingsritjes door
de Vlaamse Ardennen boven op de Paterberg
aan te bellen bij het eerste huis links. Daar
woont de voorzitter van de wegcommissie van
de UCI en van de Professional Cycling Council
en hij is ook nog eens lid van het UCI Manage-
ment Committee. Kampioenenshirtjes aantrek-
ken kan hij als geen ander. Laat het hem ook
eens uitleggen hoe de vork daar in Aigle in de
steel zit.

Tim Wellens, handen losjes op het stuur (puppy pose), op weg naar winst in de Ster van
Bessèges.© BELGA

Er zijn corrupte
en er zijn er
slecht bestuurde
sporten en
sportbonden.
Inzake
incompetentie
steken het
wielrennen en de
UCI er met kop
en schouders
bovenuit
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Ik ben goed met mijn geld omgesprongen. 
Laat het ons daar op houden, maar ik wil zeker 
en vast nog iets doen. Ik heb die uitdaging nodig
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JELLE VAN DAMME (37) NEEMT VREDE MET EEN AFSCHEID ZONDER CLUB, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

Jupiler Pro League
speeldag 26

OH Leuven - KV Kortrijk 3-1

Waasland-Beveren - KAS Eupen za. 16u15

STVV - Zulte Waregem za. 18u30

KV Oostende - KRC Genk za. 20u45

Standard - Antwerp  zo. 13u30

Beerschot - KV Mechelen  zo. 16u00

Charleroi - Club Brugge  zo. 18u15

Cercle Brugge - Anderlecht zo. 20u45

KAA Gent - Excel Moeskroen ma. 20u45

Stand

1 Club Brugge 60 26
2 Antwerp 46 26
3 KRC Genk  43 26
4 Anderlecht 41 26
5 OH Leuven 40 27
7 KV Oostende 39 26
7 Standard 39 26
8 Charleroi 38 26
9 Beerschot 37 26

10 KV Mechelen 36 26 
11 Zulte Waregem 34 26
12 KAA Gent 33 26
13 KV Kortrijk 33 27
14 KAS Eupen 32 26
15 STVV 30 26
16 E. Moeskroen 26 26
17 Cercle Brugge 22 26
18 W.-Beveren 21 26

Mehdi Carcela
verlengt bij
Standard

Mehdi Carcela-Gonzalez heeft
zijn eind dit seizoen aflopende
contract bij Standard verlengd, zo
maakten de Rouches bekend met
een korte video op de socialeme-
dia-app TikTok. Op de beelden is
de 31-jarige Marokkaanse aanval-
lende middenvelder te zien met
een shirt, met daarop als bijschrift
‘Je reste’ (Ik blijf). De contract-
duur werd niet vermeld. De 22-
voudige Marokkaanse interna-
tional is dit seizoen geen
basisspeler bij de Luikenaars,
ook al krijgt hij onder de nieuwe
coach Mbaye Leye een pak meer
minuten. Carcela is er echter een
clubicoon: de technische be-
gaafde dribbelaar doorliep er de
jeugdreeksen. (BELGA)

Malinwa kan
over Beerschot
wippen

Als KV Mechelen zondag wint op
Beerschot, wipt het over de Rat-
ten en doet het een prima zaak
in de strijd om play-off 2. Da’s
opmerkelijk, want na de heen-
match tussen beide ploegen
(eind november) stond Beer-
schot nog eerste en telde het
zestien punten meer dan Ma-
linwa. Intussen ziet de wereld er
heel anders uit. Niet alleen knik-
kerde KV Mechelen donderdag
Beerschot uit de beker, ook in
competitieverband zit de
ploeg van trainer Wouter
Vrancken dezer dagen in een
veel betere flow. Sinds begin
december totaliseerde KV een
knappe 24 op 39, tegenover 9
op 39 voor Beerschot. (KDC)

  springen’
balclub? Ticketting, sponsoring en publiciteitsin-
komsten, horeca, televisie, Europees voetbal, uit-
gaande transfers, en – weliswaar niet in ons geval
– externe financiële injecties. Covid heeft ticket-
ting, sponsoring – partners vragen tegoedbonnen
voor volgend seizoen – én horeca diep geraakt.
Ook de transferprijzen worden geraakt. AA Gent
heeft geen geldschieter die even kan bijspringen.”

Ziet u wat overblijft? Alles staat of valt in deze
pandemie met goed sportief management.
(knikt) “Wie zit nog in de kwartfinale van de
Beker van België? Alle grote clubs. Een paar jaar
geleden was bij de G5 de aandacht voor de Beker
verslapt. En als we eruit lagen, trokken we ons
dat niet al te zeer aan. Dat is nu anders. Het is een
weg naar Europees voetbal – een van de inkom-
stenstromen die ons resten. De premies om te
starten in de Champions League en in de Europa
League, én het geld voor een zege in de groeps-
fase, blijven maar omhooggaan. Europees voetbal
is meer dan ooit een levenslijn.”

Nu is duidelijk welke club in België in de
laatste vijf jaar het beste sportief
management runde. Club Brugge neemt
afstand van de rest net omdat zij uitblinken in
de pijlers die in deze covidperiode overeind
blijven.
“Dat ontkennen staat gelijk met het licht van de
zon ontkennen. Maar pas op, zelfs Brugge ziet in
dat zij op lange termijn louter met een doordacht
sportief management ook niet relevant kunnen
blijven in Europa. Als Gent en Brugge niet willen
terugvallen op buitenlandse fondsen, zullen we
het toch elders moeten gaan zoeken.”

Een BeNeLiga.
(knikt) “Die is noodzakelijk, denk ik.”

Nochtans hoor ik van andere clubs aan de
onderhandelingstafel dat AA Gent zich eerder
gedraagt als een koele minaar.
“Die perceptie is volledig fout. Over het inhoude-
lijke debat valt niet meer te twijfelen. De áánpak
ervan is mijns inziens niet goed. Wie moet zorgen
voor de organisatie en de realisatie van een BeNe-
Liga?”

Deloitte.
“Neen, die zijn onze consultant en daar blijft het
bij.”

De betrokken clubs.
“Neen, die stellen het draaiboek samen. Maar wie
moet het concretiseren? Wie gaat naar de poli-
tiek? Naar de veiligheidsdiensten? Naar de com-
merciële partners? Naar de operatoren? Naar
FIFA en UEFA?”

Is het niet tijd dat u Bart Verhaeghe en Peter
Croonen steunt in hun strijd in plaats van
waarnemer te blijven?
“Vincent (Mannaert, SK) heeft mij dat ook ge-
vraagd. Ik wil dat wel doen. De eerste stap die
dringend dient gezet te worden is dat de most im-
portant clubs naar buiten treden – desnoods met
een persconferentie – en stellen: ‘Wij gaan ervoor.

De BeNeLiga is ons doel.’ Dat zou een quantum -
sprong zijn. Want nu gebeurt alles veel te frag-
mentarisch en te veel in commissies. Ik zeg u
eerlijk: ‘AA Gent wil in het water springen.’ Ik ben
bereid om geld te steken in de capaciteit die
nodig is om een BeNeLiga te realiseren.”

Want in de Jupiler Pro League kunnen we
toch niet blijven ploeteren? We zijn terug in
het debat over een competitie met 18 of 20,
we leggen nog steeds zeilen over de velden,
we palaveren nog steeds over de arbitrage,
misnoegde clubs trekken naar de rechtbank...
“Ik ontken niet dat er bij mij een gevoel van ont-
moediging ontstaat. Met name bij de poging van
buitenlandse eigenaars om, inderdaad, de koord
naar beneden te trekken. Die clubs groeperen
zich om de macht te grijpen in de liga en om de
grote clubs aan de kant te schuiven. En vooral: de
tóón die die clubs aanslaan, heb ik in twintig jaar
niet meegemaakt. De buitenlandse investeerders
zijn hier niet om het niveau van ons voetbal naar
omhoog te tillen. Wie heeft de beste velden? Ra-
cing Genk, Anderlecht, Brugge, wij – niet toevallig
de Bélgische clubs.”

Beseft het management van de Pro League
dat?
“Veel van de vergaderingen in de schoot van de
Pro League lijken soms op de Processie van Ech-
ternach – het gaat traag én er wordt weinig voor-
uitgang geboekt.”

Deze week stelde AA Gent het functioneren
van de arbitrage in vraag. Wat is daarbij uw
grootste bekommernis?
“Vooreerst denk ik dat de verjonging van het
scheidsrechterskorps te drastisch is gebeurd. Ik
blijf een grote fan van de maturiteit en de erva-
ring van de Engelse scheidsrechters. Het scheids-
rechtersapparaat hoort onafhankelijk te zijn in de
beslissingsprocedure – da’s een goede evolutie.
Maar inzake vormgeving en functioneren mag
men er geen totalitair regime van maken. Frank
De Bleeckere vertelde in Het Laatste Nieuws: ‘Tij-
dens de aanval wordt gevraagd (aan de lijnrechter,
SK) om een tussenkomst uit te stellen, zodat de
spelfase kan worden afgerond en er dus niet fou-
tief een aanval kan worden afgebroken.’ Bij het
doelpunt van Tissoudali tegen Eupen blijkt duide-
lijk uit de beelden dat de lijnrechter wél voortijdig
vlagt en de aanval – en bijgevolg een mogelijk
doelpunt – niét afwacht. Dat men achteraf dát
toedekt, of er onjuiste informatie over verstrekt,
durf ik redelijk totalitair te noemen.”

Ik wil afronden met de verzuchtingen van de
AA Gent-supporters. Zij zijn zoekende, dat is
duidelijk. Waar moet het op korte en lange
termijn heen met de Buffalo’s? Kunt u de
vinger op de wonde leggen?
“Ik ontken niet dat die kleine wonde is gesla-
gen. Maar na twintig jaar hard zwoegen verdien
ik het vertrouwen van de supporters, van de
partners en van de stad. Dit seizoen maken we
er nog het beste van, en we gaan er alles aan
doen om volgend seizoen weer aan te knopen
met de top.” (SK)


