KABINET-WEYTS WIL OLYMPIËRS BEGIN MEI VACCINEREN, AAN BELGA

Het gaat voor Vlaanderen om minder
dan 300 personen. De strategie moet
helemaal niet omgegooid worden
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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
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 rijden.”
De organisatie achter Nederlands enige klassieker, de Amstel Gold Race, snapt volgens Slappendel wat goed is voor het vrouwenwielrennen.
“Vorig jaar hadden ze de presentatie van de mannen- 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 vrouwenpeloton. “Van het vrouwenpeloton verdient 57
procent onder de 15.000 euro per jaar.” Het minimumloon in België ligt ongeveer een derde hoger.
Slappendel en haar vakbond kregen het voor elkaar
dat de WorldTour-ploegen een afdwingbaar minimumsalaris 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 toprensters is dit nu geregeld, voor de continentale
rensters een trede lager nog niet, net zomin als
het minimumsalaris. “Dus dat is nog een doel.”

Slappendel ijvert ook voor betere verzekeringen
en een noodfonds. “Want door corona raakte 29
procent van de rensters hun salaris geheel of gedeeltelijk kwijt.” Ze regelde juridische ondersteuning, 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 bepaalt ook wat er nu bovenaan op haar verlanglijst
staat: een betere ethische code. “Die van de UCI
(de internationale wielerunie, red.) was niet gunstig voor slachtoffers. Je kon niet anoniem een
klacht indienen als je bijvoorbeeld door je ploegleider 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 actieve 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.”

ronde zeven keer en de mannen dertien keer. Elke ronde
gaat over de Geulhemmerberg,
Bemelerberg en Cauberg. Alleen de mannen rijden de laatste ronde de maximaal 14 procent steile Cauberg niet op.
Grote afwezige bij de mannen is
Mathieu van der Poel, die de
laatste editie van de Gold Race
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Rondjes rijden in Nederlands Limburg
In plaats van een 266 kilometer
lange route kriskras door ZuidLimburg bestaat de Amstel
Gold Race dit jaar uit een afgesloten parcours van 17 kilometer. De koers zal hermetisch
worden afgesloten voor wielerpubliek; zelfs wie aan het
parcours woont mag de wedstrijd 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 finishen, beginnen de mannen, die
iets voor zessen over de eindstreep komen.
De vrouwen rijden zondag de
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is het afgesloten parcours
van de Amstel Gold Race.
De mannen rijden dit dertien
keer, de vrouwen zeven keer

in 2019 won na een schier onmogelijke inhaalrace. JumboVisma 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 regenboogtrui tonen. Ook de
Brit Tom Pidcock, winnaar van
de Brabantse Pijl, is van de partij 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 kampioenen, Lisa Brennauer en Lotte
Kopecky. (VK/BELGA)

Sprintkampioen Coleman
deﬁnitief niet naar Spelen

Meesseman
bereikt ﬁnale
Euroleague

De Amerikaanse sprinter Christian Coleman, wereldkampioen
op de 100 meter, ontbreekt
komende zomer deﬁnitief op
de Olympische Spelen in Tokio.
Het internationaal sporttribunaal TAS heeft de schorsing van
Coleman weliswaar met zes
maanden teruggebracht tot
achttien maanden, maar de
Spelen zijn nog steeds niet haalbaar 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 overtreding van het dopingreglement. Coleman, die in

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 Jekaterinenburg het verschil. Meesseman stond 24 minuten op het
veld en was goed voor 3 punten, 1 assist en 6 rebounds.
Vooral Allie Quigley blonk uit
met 27 punten. Met een vierde
Euroleague-trofee zou Meesseman het record van Ann Wauters evenaren. Met Valenciennes, Samara en Valencia won
ook zij vier keer de belangrijkste
Europese clubtrofee. (GVS)

2019 op het WK in Doha goud
pakte op de 100 meter in 9,76
seconden, ging daartegen in beroep. Het TAS haalde een halfjaar 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 behoort volgens het TAS wel tot
de standaardprocedure. Coleman 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)

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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kregen, toen de Lufthansa-piloot fulmineerde: met de openingsceremonie – waar ik niet bij
“In Frankfurt hebben de groenen verkregen
wil zijn, allemaal energieverlies – en eigenlijk
pas een dag later in gang schiet. Welja, ik
dat we zelfs in geval van nood of oponthoud
na middernacht niet meer mogen opstijgen.
denk dat ik die twaalf dagen goed zal kunnen
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