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Special Olympics

et ticket ligt klaar. De overstap in
Frankfurt is een beetje verlaat, maar
normaal land ik op 13 juli in de
vroege ochtend op Tokyo-Haneda.
Dat is zonder een onweer, zoals vijf
jaar geleden toen ik op weg naar Rio
samen met de inhoud van dertig an-
dere widebody’s rond middernacht
in de vertrekhal werd gedumpt.

Net een extra glaasje bubbels ge-
kregen, toen de Lufthansa-piloot fulmineerde:
“In Frankfurt hebben de groenen verkregen
dat we zelfs in geval van nood of oponthoud
na middernacht niet meer mogen opstijgen.
Sie mussen raus.” Dan vlieg je een keertje busi-
nessclass met dank aan de karrenvracht
miles, word je midden in de nacht samen met
het economy-plebs (grapje) geacht je plan te
trekken. De taferelen die ik die nacht in
Frankfurt heb gezien en het gebrek aan soli-
dariteit tussen jong – “ik heb een bankje ge-
vonden, opzouten jullie” – en oud – “zie ons
hangen in een bagagekar, is er
dan niemand die ons helpt?”
– waren een voorbode voor
2020-’21.

Het olympische logies is al
voor de helft betaald. De an-
dere helft had al maanden ge-
leden betaald moeten zijn,
maar de Japanners stellen die
finale factuur steeds uit. De
accreditatie zou ook oké moe-
ten zijn. Voor Peking in de
winter van 2022 pas ik en de
volgende Spelen gaan door in
Parijs op een uurtje auto en
een uurtje tgv, dus dat wordt
mijn laatste verre trip als
sportjournalist op kosten van
een ander – hoop ik althans.

Uit alle analyses van de
grote pandemiekenners en vi-
rusexperts heb ik altijd begre-
pen dat ze het in Azië en
Oceanië zo goed voor mekaar hadden. Dat
had te maken met van alles, gaande van inge-
bakken discipline tot wonen op een eiland.
Welnu, als één eiland aan elkaar hangt van de
discipline, dan wel Japan en daar zijn ze on-
danks mooie temperaturen inmiddels toch
toe aan een nieuwe en hele zware coronagolf.
En vaccineren doen ze nog trager dan in Eu-
ropa.

Deze week heeft Japans tweede partij in de
regering laten verstaan dat de Spelen wel de-
gelijk kunnen worden afgelast. Die partij le-
vert niet de minister van Sport en niet de
eerste minister, daar zal dat ook wel mee te
maken hebben. Waarop de oppositie zich
druk maakte en vond dat ze die Spelen maar
meteen moesten afgelasten.

Ik hoop om op 12 juli alsnog om 9 uur de
vlucht naar Frankfurt te kunnen nemen. Ik

kijk er zelfs naar uit. Dit worden sowieso de
Apocalyptische Spelen, zeg maar Special
Olympics, maar dan voor valide atleten. Al-
leen maar autochtonen op straat, alleen maar
autochtonen in de tribune, dit is voor mij pro-
fessioneel geleden van de Nationale Spelen in
China in 2005.

Aandachtige lezers zullen hebben opge-
merkt dat 13 juli nogal ver op voorhand is
voor iets wat op vrijdagavond 23 juli begint
met de openingsceremonie – waar ik niet bij
wil zijn, allemaal energieverlies – en eigenlijk
pas een dag later in gang schiet. Welja, ik
denk dat ik die twaalf dagen goed zal kunnen
gebruiken om mijn weg te zoeken in wat mag
en niet mag.

U wilt niet weten wat er allemaal in dat
Press Playbook staat dat we hebben ontvan-
gen. Hoe we ons moeten gedragen, het open-
baar vervoer niet mogen gebruiken, niet in
dat sympathieke restaurantje om de hoek
mogen gaan eten met de Nederlandse col-

lega’s, ook niet een ommetje
mogen maken langs het
parkje om op een bankje wat
te internetten of met een local
een praatje maken.

Voor zover dat laatste über-
haupt een optie is. De laatste
keer dat ik in Japan was, in
Osaka in 2007 voor het WK at-
letiek, spraken ze daar nog
steeds geen woord over de
grens. Zelfs in de Starbucks
moest je met handen en voe-
ten uitleggen dat een medium
latte volstond. Hoewel: bij de
derde keer “no I don’t need
that fucking vanilla syrup”
hadden ze het toch begrepen.

De eerste keer Japan was
helemaal erg. Dat was met het
WK volleybal in 1998 en ik
volgde als Nederlandse jour-
nalist de regerende olympi-

sche en Europese kampioen. De speelstad
voor de Nederlanders was Hamamatsu. In de
hele stad geen Japanner (m of v of x) te vin-
den die drie woorden Engels kon. Op elke
vraag antwoordden ze yes, ook als het ant-
woord neen was. Uitleg: een Japanner die be-
kent dat hij iets niet weet, lijdt gezichtsverlies.
Toen we eindelijk een taxichauffeur hadden
gevonden die tien woorden Engels sprak,
wilde hij ons met alle geweld naar een restau-
rant brengen waar je kon eten en ook nog wel
wat meer doen om dat eten te laten verteren
in het gezelschap van een dame.

Nu, het goede nieuws is dat ik in Rusland
tijdens de World Cup de weldaden van Google
Translate heb leren ontdekken en dat moet
met Japans ook lukken. We leven op hoop. Nu
nog dat virus een beetje onder controle krij-
gen.

Een Japanse man poseert bij de olympische ringen in het westen van tokio. Inmiddels teistert
een nieuwe, hevige coronagolf het land. © AP
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Het gaat voor Vlaanderen om minder 
dan 300 personen. De strategie moet 
helemaal niet omgegooid worden

KABINET-WEYTS WIL OLYMPIËRS BEGIN MEI VACCINEREN, AAN BELGA

schaduw

Wat de fixatie op het verschil in prijzengeld
voor mannen en vrouwen maskeert, legt ze uit,
is dat binnen het vrouwenpeloton de ongelijkheid
groeit. “De negen topploegen bij de vrouwen, de
WorldTour-teams, professionaliseren sterk en
toprensters verdienen heel behoorlijk en steeds
meer. Maar aan de onderkant, de continentale
teams, staan de salarisontwikkelingen al jaren
stil. Een kwart van die rensters verdient helemaal
geen salaris, maar die zie je zondag in de Gold
Race wel met de goedverdienende toppers rij-
den.”

De organisatie achter Nederlands enige klas-
sieker, de Amstel Gold Race, snapt volgens Slap-
pendel wat goed is voor het vrouwenwielrennen.
“Vorig jaar hadden ze de presentatie van de man-
nen- en de vrouwenteam op hetzelfde moment,
goed voor de media-aandacht voor de vrouwen.
En ze kwamen met de rondemister in plaats van
rondemiss. Zulke kleine, ludieke maar effectieve
vondsten waarderen de rensters veel meer dan
een grote prijzenpot.”

Slappendel weet dat omdat The Cyclists’ Alliance
vanaf het begin de leden heeft geënquêteerd en
nauwkeurig zicht heeft op wat er speelt in het vrou-
wenpeloton. “Van het vrouwenpeloton verdient 57
procent onder de 15.000 euro per jaar.” Het mini-
mumloon in België ligt ongeveer een derde hoger.
Slappendel en haar vakbond kregen het voor elkaar
dat de WorldTour-ploegen een afdwingbaar mini-
mumsalaris gaan betalen van 20.000 euro. Voor
de WorldTour-mannen is het minimum ruim het

dubbele, maar bijna twee derde verdient op dat
niveau 120.000 euro per jaar.

Ander voorbeeld: zwangerschapsverlof. “Een
renster zei me dat ze dat niet belangrijk vond
omdat ze helemaal niet van plan was zwanger te
worden. Maar daar gaat het niet om. Het is een
grondrecht en het is bizar dat in haar contract
staat dat ze per direct ontslagen wordt als ze
zwanger is. Dat mag absoluut niet.” Voor de top-
rensters is dit nu geregeld, voor de continentale
rensters een trede lager nog niet, net zomin als
het minimumsalaris. “Dus dat is nog een doel.”

GERAAkt DooR coRonA
Slappendel ijvert ook voor betere verzekeringen
en een noodfonds. “Want door corona raakte 29
procent van de rensters hun salaris geheel of ge-
deeltelijk kwijt.” Ze regelde juridische ondersteu-
ning, een keurmerk voor zaakwaarnemers en
helpt rensters voor te bereiden op de tijd na de
wielercarrière.

Rensters voeden met kennis en hen zo bewust
maken van hun positie drijft Slappendel. Het be-
paalt ook wat er nu bovenaan op haar verlanglijst
staat: een betere ethische code. “Die van de UCI
(de internationale wielerunie, red.) was niet gun-
stig voor slachtoffers. Je kon niet anoniem een
klacht indienen als je bijvoorbeeld door je ploeg-
leider geestelijk of lichamelijk mishandeld werd.
En na je klacht moet je, na hele lange tijd, in een
publiek persbericht het oordeel van de UCI lezen.
Dat is enigszins verbeterd, maar de code is nog
steeds een fractie van wat die moet zijn en de
drempel om een klacht bij de UCI in te dienen is
heel hoog.”

Gezien de erelijst die Slappendel na haar ac-
tieve fietscarrière bij elkaar heeft gelobbyd, is
een betere ethische code een kwestie van tijd.
“Wij zijn de enige die de stand van zaken kennen
in het vrouwenwielrennen anno nu.” En ze weet
als ze haar leden vanuit haar commentaarpositie
ziet fietsen en voor steeds betere kijkcijfers ziet
zorgen: “Ze kunnen niet om ons heen.”

Sprintkampioen Coleman
definitief niet naar Spelen
De Amerikaanse sprinter Chris-
tian Coleman, wereldkampioen
op de 100 meter, ontbreekt 
komende zomer definitief op
de Olympische Spelen in Tokio.
Het internationaal sporttribu-
naal TAS heeft de schorsing van
Coleman weliswaar met zes
maanden teruggebracht tot
achttien maanden, maar de
Spelen zijn nog steeds niet haal-
baar voor hem. 

De 25-jarige Amerikaan werd
in oktober door de Athletics 
Integrity Unit voor twee jaar
geschorst omdat hij in 2019
drie controles had gemist.
Dat wordt gezien als over-
treding van het doping -
reglement. Coleman, die in

2019 op het WK in Doha goud
pakte op de 100 meter in 9,76
seconden, ging daartegen in be-
roep. Het TAS haalde een half-
jaar van de schorsing af omdat
de dopingcontroleur die op 9
december 2019 bij Coleman
voor een dichte deur stond niet
had geprobeerd om de sprinter
telefonisch te pakken te krijgen.
Dat is niet verplicht, maar be-
hoort volgens het TAS wel tot
de standaardprocedure. Cole-
man was op dat moment naar
eigen zeggen kerstinkopen gaan

doen. Zijn schorsing loopt
nu tot 14 november van dit

jaar. Coleman kan begin
2022 wel meedoen aan

het WK indoor. (ANP)

Meesseman
bereikt finale
Euroleague

Basketbalspeelster Emma
Meesseman kan zondag voor
de vierde keer de Euroleague
winnen. Ze versloeg met haar
Russische club Jekaterinenburg
in de halve finale het Turkse 
Fenerbahçe (84-88). In het
tweede kwart maakte Jekateri-
nenburg het verschil. Meesse-
man stond 24 minuten op het
veld en was goed voor 3 pun-
ten, 1 assist en 6 rebounds.
Vooral Allie Quigley blonk uit
met 27 punten. Met een vierde
Euroleague-trofee zou Meesse-
man het record van Ann Wau-
ters evenaren. Met Valencien-
nes, Samara en Valencia won
ook zij vier keer de belangrijkste
Europese clubtrofee. (GVS)

Rondjes rijden in Nederlands Limburg
In plaats van een 266 kilometer
lange route kriskras door Zuid-
Limburg bestaat de Amstel
Gold Race dit jaar uit een afge-
sloten parcours van 17 kilome-
ter. De koers zal hermetisch
worden afgesloten voor wie-
lerpubliek; zelfs wie aan het
parcours woont mag de wed-
strijd niet buiten volgen.
Om te voorkomen dat de
mannen- en vrouwenwedstrijd
in elkaar overlopen, starten de
vrouwen uitzonderlijk al om
halfnegen ’s ochtends. Als de
vrouwen rond twaalf uur finis-
hen, beginnen de mannen, die
iets voor zessen over de eind-
streep komen.
De vrouwen rijden zondag de

in 2019 won na een schier on-
mogelijke inhaalrace. Jumbo-
Visma vaardigt zijn twee beste
renners af: Primoz Roglic, de
huidige nummer één van de
wereld, en Wout van Aert, de
nummer drie. De Fransman
Julian Alaphilippe zal zijn re-
genboogtrui tonen. Ook de
Brit Tom Pidcock, winnaar van
de Brabantse Pijl, is van de par-
tij voor Ineos. Jakob Fuglsang
voert Astana aan. 
Vrijwel de complete top van
het vrouwenwielrennen neemt
deel aan de Amstel Gold Race
Ladies Edition, al ontbreken de
Duitse en Belgische kampioe-
nen, Lisa Brennauer en Lotte
Kopecky. (VK/BELGA)

ronde zeven keer en de man-
nen dertien keer. Elke ronde
gaat over de Geulhemmerberg,
Bemelerberg en Cauberg. Al-
leen de mannen rijden de laat-
ste ronde de maximaal 14 pro-
cent steile Cauberg niet op.
Grote afwezige bij de mannen is
Mathieu van der Poel, die de
laatste editie van de Gold Race

17km
is het afgesloten parcours 
van de Amstel Gold Race. 

De mannen rijden dit dertien
keer, de vrouwen zeven keer

Asgreen kreeg in de Ronde
een winstpremie van 

20.000 euro. Dat was het
dertienvoudige van de 1.535
euro waarmee Van Vleuten
zich tevreden moest stellen


