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Code rood

ijna een jaar geleden zat ik in De af-
spraak naast professor-expert infectio-
loge Erika Vlieghe, samen met Steven
Van Gucht de meest vertrouwenwek-
kende en minst mediageile van alle
echte en zogeheten experten, maar
dat is dan ook een geheel persoonlijke
mening. Ik zat daar in verband met
het al of niet doorgaan van de Olym -
pische Spelen in Tokio en ik had toen

nog het gevoel dat het allemaal wel in orde zou
komen tegen de zomer. Niet dus en ik ben in-
middels geleerd: nu kan ik alleen hopen dat het
tegen volgende zomer goed komt en dat ik in
het spoor van de olympische atleten in Tokio
mag landen, gevaccineerd en wel.

Toen ik daar bij De afspraak
zat, waren Frankrijk, Italië en
Spanje al helemaal op slot en
mocht de gemiddelde burger
van die landen zich nog hoog-
uit een kilometer buiten zijn
huis begeven en in sommige
landen zelfs alleen om inkopen
te doen. Ik zei – het was niet
mijn onderwerp, maar ze heb-
ben in die actuaprogramma’s
graag wat kruisbestuiving – dat
ik mij aan alle regels zou hou-
den, maar nooit de beperking
van één kilometer zou aanvaar-
den.

Ik gaf het voorbeeld van
waar ik woonde – in een bosge-
bied met single tracks waar ik
geen mens tegenkom – en dat
ik zou blijven mountainbiken
waar en hoe ik dat wilde. Me-
vrouw Vlieghe schuifelde wat
heen en weer op haar stoel en
jawel, ik heb mij achteraf geëx-
cuseerd voor die ongemakkelijke confrontatie.
Ze zei nadien wel dat het nooit zover zou ko-
men in België, maar dat ze zoiets moeilijk kon
verklaren in een studio.

Onmiddellijk liepen bij de krant verontwaar-
digde reacties binnen en belandde ik heel even
in de wasmachine van de sociale media. Het
was nog niet voorbij. Pieter De Crem, toen nog
minister, vond in al zijn onmetelijke wijsheid
dat ritjes met de fiets van meer dan vijftig kilo-
meter niet langer verantwoord waren. Ik
tweette daarop dat hij gelijk had want dat een
beetje wielertoerist eind maart toch al aan hon-
derd kilometer moest zitten. Wéér verontwaar-
diging: van een wielerterrorist viel geen burger-
zin te verwachten.

Toch wel, maar niet als het burgeronzin is. U
herinnert zich vast nog wel dat het bijna daags
na de lockdown van 16 maart ineens zomer
werd, ja toch? Welnu, kort daarna – de kilome-
ter-van-huis-beperking was er niet gekomen

maar de grenzen waren wel dicht – ben ik in
een vlaag van burgerlijke ongehoorzaamheid
de grens overgestoken nabij Sint-Laureins en in
een bocht naar Cadzand-Bad gereden. Een
honderdje, waarvoor ik op de heenweg over
een grote berg zand moest klauteren en op de
terugweg tussen Sluis en Damme heksentoeren
moest uithalen om mij langs een metershoog
hek te wurmen nadat ik eerst mijn fiets aan de
andere kant in het gras had gegooid. Slecht
voor de derailleur en voor de schoenplaatjes,
maar het voelde als een overwinning.

Ik vraag mij nu al een een paar maanden af
hoe we over enkele jaren op deze periode zul-
len terugkijken. Ik hoop alvast dat een aantal
heel gemotiveerde studenten en hun professo-

ren nu al bezig zijn de rol van
de media in het versterken van
het angstgevoel bij burgers en
politici te fileren. Nooit is meer
pseudo-wetenschap en slech-
tere statistiek opgeschreven
en/of verteld dan het voorbije
jaar. Ik hoop ook dat een aantal
gerenommeerde onderzoeksin-
stituten na deze ellendige peri-
ode met duidelijke richtlijnen
zullen komen over hoe we in
de toekomst moeten omgaan
met een onbekend virus dat ve-
len besmet maar alleen de
zwaksten doodt.

Voor alle duidelijkheid, ik
houd mij aan de mondmasker-
plicht, net als aan de afstands-
plicht, alleen met het bezoek
van mijn twee kinderen en
twee kleinkinderen neem ik
het niet zo nauw, maar knuffe-
len is er niet bij. Ik vreet wel
een hele krant op als straks die

studies, rapporten en aanbevelingen niét met
de conclusie komen dat we met heel wat maat-
regelen zijn doorgeschoten en met andere oe-
kazes de bal compleet hebben misgeslagen.

Neem nu het verbieden van sport en dan
heb ik het niet over profsport met of zonder
publiek maar over recreatieve sport en recrea-
tief bewegen. Gelukkig zijn de zwembaden nu
alweer een tijdje open, maar het is toch niet te
geloven dat die ooit zijn dicht gegaan. Sporten
houdt je fit, houdt je gezond. Zelfs voor binnen-
sport overstijgen de voordelen de nadelen en
daarom is dat verbod op competitieve buiten-
sport niet te vatten. Wat is nu gevaarlijker? 22,
10 of 12 jongens, meisjes, mannen, vrouwen in
korte broek die samen sporten of een duizend-
voud daarvan dat uit arren moede bij de eerste
opstoot van de zon naar een kustdijk trekt? De
burgemeesters van Oostende en Blankenberge
maakten zich druk over code geel of oranje.
Dat komt ervan als je de sport in code rood zet.

Enkel kinderen jonger dan twaalf mochten nog aan competitiesport doen, terwijl het risico bij
buitensport ook voor volwassenen laag zou zijn. © GOYVAERTS/GMAX AGENCY
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België speelde de hele voorronde het
beste basketbal van de poule

DE DEENSE BONDSCOACH EREZ BITTMAN LOOFT DE BELGIAN LIONS NA HUN GROEPSWINST IN DE KWALIFICATIEPOULE VOOR HET EK

Lukaku neemt revanche op Zlatan 
met goal en assist in Milanese derby
Milaan is sinds zondag nog dat
beetje meer Lu-La-Land. Ro-
melu Lukaku en Lautaro Martí-
nez swingen hand in hand bij
Inter. Twee topspitsen huizen
er onder hetzelfde dak.

Martínez maakte er twee. Lu-
kaku bracht de eerste aan en
pikte na een krachtige ren ook
zijn doelpunt mee. Twee schut-
ters richtten een imaginaire
tweeloop op elkaar. Vieren
doen ze samen, met hun eigen
ritueel.

Samen zitten ze dit seizoen
in de Serie A aan 30 goals: 17
voor Lukaku, 13 voor Lautaro.
Meer dan 50 procent van de to-
tale productie van Inter. Van de
vijf assists die Lukaku achter

zijn naam heeft, gingen er vier
recht naar zijn maatje. 

Bij Inter zien ze de ene ech-
ter zelden zonder de andere.
De vonk tussen Lukaku en Lau-
taro op menselijk vlak sloeg
meteen over. Op zijn eerste dag
bij Inter, in augustus 2019, sprak
de Rode Duivel zijn nieuwe
ploegmaat aan.

“Ik had beelden van hem ge-
zien waarin hij op zijn eentje
de aanval droeg”, vertelde Lu-
kaku. “Dus toen ik hem voor
het eerst zag, op Appiano, be-
gon ik erover. Ik vertelde hem
dat hij met mij langs hem veel
meer goals zou hebben ge-
maakt. Vandaar is het stilaan
gegroeid.” (KTH)
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dit seizoen in 
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Aerts verdiende
meeste prijzengeld
dit veldritseizoen
Het veldritseizoen zit erop.
Eli Iserbyt en Laurens
Sweeck wonnen de laatste
crossen van de winter. 
Maar de grootste winnaar is
Toon Aerts: zijn regelmaat
leverde hem meer dan
76.000 euro op.

Vier zeges pakte Aerts dit sei-
zoen. Eerder bescheiden, en
toch verdiende hij het meeste
geld met zijn resultaten. Zater-
dag was een goed voorbeeld
van hoe de cross er dit seizoen
vaak aan toe ging voor hem.
“Toon was de sterkste van de
dag”, zei Michael Vanthouren-
hout na de cross in Sint-Niklaas.
Maar Aerts kon dat niet verta-
len in winst, hij botste nog maar
een keer op de numerieke
meerderheid van Pauwels. Iser-
byt won, Aerts werd tweede.

De man stapelde deze winter
de ereplaatsen op. Aerts reed
bijna altijd top vijf en stond in
meer dan de helft van de cros-
sen waarin hij startte op het po-
dium (17 keer op 33). Het le-
verde hem eindwinst op in de
Superprestige, een tweede
plaats in de X2O-trofee en een
vierde plaats in de wereldbeker.

Iserbyt is de enige die in de
buurt van Aerts komt. Ook hij
scoorde goed in de klassemen-
ten (winst in de X2O, tweede in
de Superprestige), maar was
net iets minder regelmatig. Zijn
elleboogblessure leidde tot een
reeks opgaves en offdays. On-
danks zeven overwinningen
pakte de West-Vlaming daar-

door minder prijzengeld.
Het prijzengeld is slechts een

deel van wat een crosser ver-
dient. Behalve zijn maandloon
bij zijn ploeg, is er ook nog het
startgeld. Daar zijn Van Aert en
Van der Poel de duurste vogels
met circa 10.000 euro per
cross. Renners als Aerts en Iser-
byt moesten als gevolg van de
coronacrisis ferm inleveren en
schommelen rond 2.000 euro.
Ter compensatie werden de
prijzengelden daarom opge-
trokken (onder impuls van de

wielerbond), maar niet overal:
in de wereldbeker daalden ze
met zo’n 25 procent, ook het
eindklassement van de Super-
prestige was iets minder waard
dan andere jaren.

In de eindafrekening ver-
dienden Aerts en Iserbyt dit
jaar meer via hun prijzengeld
dan via hun startgeld, en dat is
een primeur. De organisatoren,
die af willen van de dure prij-
zengelden, hopen dat dat in de
toekomst de regel wordt. (BA)

Aerts en Iserbyt
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prijzengeld dan
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De organisatoren
hopen dat dat in
de toekomst 
de regel wordt

Roeselare wint
zesde beker op
rij in het volley

Roeselare hijst zich met een
veertiende bekeroverwinning op
gelijke hoogte van Maaseik. De
laatste zes op rij, een record -
reeks. In een ‘lege’ Lotto Arena
dominant gestart (2-0 in sets),
even ondergaan om in de vierde
beurt weer genadeloos toe te
slaan. Als stabiliteit loont. Maas-
eik knokte zich weer in de wed-
strijd na de 2-0-setachterstand,
de inbreng van Jelte Maan was
daar niet vreemd aan, maar na
die opkikkerende setwinst
toonde Roeselare zich opnieuw
standvastiger, stabieler.  “Eerste
missie geslaagd”, kraaide coach
Vanmedegael van pret. “En nu
de focus op de play-offs en  de
titelstrijd.” (BRV)

Negen van zijn achttien grand-
slamtitels won Novak Djokovic
op de Australian Open. Koning
van Melbourne Park. Daar kon
de onorthodoxe Daniil Medve-
dev niets aan veranderen. Voor
aanvang van de finale had Daniil
Medvedev twintig matchen op
rij gewonnen, Djokovic stond
met twintig zeges op rij op de
Australian Open. En het was de
nummer een die geen tegen-
stand duldend op 21 februari
2021 naar 21 ging. Waar de 25-
jarige Rus al zijn tegenstanders
slechter deed tennissen, was
het nu de omgekeerde wereld.
Djokovic was mentaal en fysiek
superieur. (FDW)

Osaka: amper 23
en al vier grand
slams op zak

De uitstraling, de mentaliteit, de
power en het tennis van Serena
Williams heeft Naomi Osaka
(WTA 3) al. Een twintigtal grand-
slamtitels resten haar nog om
qua cijfers in de buurt van het
Amerikaanse icoon te komen.
Eerst eens beginnen scoren op
Roland Garros en Wimbledon,
waar ze nooit voorbij de derde
ronde geraakte, dus. Om even
te schetsen hoe graag en hoe
goed Osaka presteert onder de
spotlights: vier van haar zeven
WTA-titels waren grandslam-
toernooien. Met haar al bij al
eenvoudige zege op Jennifer
Brady (WTA 13) kreeg ze zater-
dag haar tweede Daphne Ak-
hurst-trofee mee. (FDW)

‘Ambitieloze’ Van der Poel
graait meteen zege mee
Hij pakte de draad gewoon
weer op waar hij hem drie we-
ken geleden in Oostende liet.
Na zijn wereldtitel in het veld,
opende Mathieu van der Poel
(26) zijn wegseizoen met een
overwinning in de eerste
etappe van de UAE Tour. Een
echt waaierfestijn daar in Abu
Dhabi en in de laatste rechte
lijn vloog Van der Poel met een
machtige spurt naar de zege.

Een zege waar hij zelf niet
eens rekening mee hield. Van
der Poel kwam niet naar Abu
Dhabi voor persoonlijk succes.
“Ambities heb ik niet echt. Ik
wil mijn conditie aanscherpen
en koersritme opdoen door de
ploeg te helpen waar ik kan”,

zo klonk het zaterdag nog bij
de wereldkampioen veldrijden. 

Dat pakte dus anders uit. Het
peloton werd snel aan flarden
gereten en Van der Poel sprong
naar de kopgroep. Met 23 bik-
kelden ze in de finale om de
zege. Een sterk QuickStep pro-
beerde met uitvallen van Al-
meida en Cattaneo nog aan een
sprint te ontsnappen, maar Gi-
anni Vermeersch verrichtte be-
renwerk voor zijn kopman. Van
der Poel maakte het af tegen
David Dekker en Morkov.

Pogacar, Adam Yates en Al-
meida zijn door de grote voorgift
op het peloton meteen gebom-
bardeerd tot de grootste kandi-
daten voor de eindzege. (BA)
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