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Obesitaspandemie

at heb ik onthouden van deze
vroege weekendkrant die al op
vrijdag verscheen? Dat op pagina’s
10 en 11 van de dagkrant stond
‘Veel zaad lozen is erg goed voor
de prostaat’. En op pagina 42 van
Zeno ‘Mannen moeten minder
klaarkomen’. Dat spoort niet en u
vindt dat een mysterie? Ik denk
dat ik weet hoe dat komt. Bij de

Zeno zijn de vrouwen op de redactie de baas, in
de dagkrant gebeurt het heel af en toe dat ook
een man iets te zeggen heeft. Beide verhalen
zijn wel geschreven door een vrouw en die ene
van de prostaat ken ik. Nog beter, ik ken ook
haar man, die sinds vrijdag ongetwijfeld als een
trotse haan door Gent paradeert. Ik gun het
hem van harte.

Hét verhaal van het weekend
staat op pagina 6. Het gaat over
de obesitasepidemie. Die zou
zijn blootgelegd door de coro-
napandemie. Waarbij meteen
moet worden opgemerkt dat
wereldwijd veel meer mensen
sterven aan de gevolgen van
obesitas dan aan corona, en
obesitas dus meer pandemie is
dan eender welke virale sys-
teemfout.

Bovendien heeft corona niets
blootgelegd. Die obesitas was er
lang voor die vleermuis besloot
een gordeldier te bijten en een
Chinees dat ene gordeldier op-
vrat. Of was het een buideldier?
Maakt niet uit. Aan obesitas
werd geen belang gehecht of
het werd weggelachen. “Maatje
meer, moet kunnen” werd
“twee maatjes meer, ach ja, de natuur” enzo-
voort tot “vier maatjes meer, wat kan je er nog
aan doen?” en toen kwamen ze bij de VRT ook
nog eens met dat onzalige Albatros.

Het verhaal van pagina 6 werd opgehangen
aan een endocrinoloog, ik vat even voor u
samen wat die vond: dikke mensen mogen niet
worden aangesproken op hun dik zijn, want ze
kunnen er niet aan doen. Een andere bekende
endocrinoloog die eerder al eens in de krant
stond, had het nochtans over corona als eye
opener en de verdomde plicht die ieder van ons
heeft om het lichaam op orde te houden en het
gewicht onder controle.

Die laatste, de strenge, werkt in de gender-
business en sprak dus vrijuit. Die eerste is voor-
zitter van de Belgian Association for the Study of
Obesity. Als onze association president zou zeg-
gen dat ieder van ons (voor een groot deel) ver-
antwoordelijk is voor het eigen gewicht, dan
heeft zijn vereniging niets meer te bestuderen,
dus ik begrijp het wel. Ik ken die redenering, ty-

pisch voor deze tijd waarin niemand nog op zijn
individuele verantwoordelijkheid wil worden
gewezen, maar voor alles wat misgaat een goede
reden vindt waar men zelf niets kan aan doen.

Ik zit nu al halfweg deze column en waar wil
ik na deze brede omweg landen? Bij jeugdsport
zowaar. U mag weer met twee gaan winkelen,
straks op terras iets eten en drinken, naar Beni-
dorm vliegen en daar cocktails hijsen dat het
een lieve lust is, naar het voetbal kijken op tele-
visie en als die van het voetbal hun zin krijgen
(en die krijgen ze altijd) straks ook met een paar
duizend in het stadion, maar weet u dat de ge-
organiseerde sport nu al meer dan een jaar zo
goed als stil ligt?

Dit gaat niet over mij. Ik ben vooral wielertoe-
rist en behalve dat ik de georganiseerde veld-
toertochten in Vlaanderen heb gemist deze

winter, heb ik kunnen sporten
als anders. Het vereiste alleen
een beetje wilskracht en die had
ik niet altijd en daarom zijn er
twee kilo bij. Er gaan er vijf af
tegen 12 juli, beloofd.

Georganiseerde sport is wat
anders. Dat is de morele plicht
of ouderlijke verplichting je
twee of meer keer per week
aan te bieden bij een training,
te luisteren naar een trainer, en
je af en toe in competitie te
meten met anderen. In groep
(dat heet een ploeg) of individu-
eel. Te verliezen en te winnen
en in beide gevallen er mee
kunnen omgaan. Dat alles is
grotendeels weggevallen en je
vraagt je af, waarom?

Zelfs nu de scholen weer he-
lemaal openen, wordt met

geen woord gerept over de amateur- en vooral
de jeugdsport. Het gaat er mij niet om dat we
nu een jaar geen talent hebben kunnen sprok-
kelen om straks medailles op te halen, dat ene
jaar overbruggen we wel. Het gaat er mij om
dat we hele horden jongeren thuis hebben
gezet en bij gebrek aan een sportief kader hun
ouders elke reden hebben ontnomen om die
jongeren niet te laten Fortniten en Tiktokken.

We hebben sport en beweging afgenomen
van een hele generatie die alleen maar zal spor-
ten of bewegen als dat in groep en opgelegd ge-
beurt. We kweken een generatie van
sedentairen en toekomstige obesen, en
waarom? Niet om virologische redenen, maar
uit angsthazerij, omdat geen enkele excellentie
de moed had zijn nek uit te steken en federale
Frank niets met sport heeft en geen enkele toe-
geving wilde doen op dat vlak. Wat jammer dat
Ben Weyts zowel onderwijs als sport in zijn por-
tefeuille heeft. Had hij zich maar zo hard ge-
maakt voor sport als voor onderwijs.

Georganiseerde amateur- en jeugdsport is door de coronapandemie grotendeels stilgevallen.
De vraag is of de sporters binnenkort de draad weer oppikken. © ANP
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Hazard was betrokken, zonder het 
verschil te maken. Het is een eerste stap
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Inter mag voor het eerst in 
decennium Italiaanse titel vieren
De landstitel van Inter
draagt de signatuur van zijn
regisseur, Antonio Conte,
en de voet- en vingerafdruk-
ken van Romelu Lukaku.
Hij is niet langer die spits
van ‘net niet’. ‘Big Rom’ is
nu écht big.

Na elf jaar zonder prijs, voor In-
ter en voor hem, is er zondag
een last van hem af gevallen.
Kampioenenfeest vanuit de ze-
tel. Inter won zaterdag van Cro-
tone (0-2), Atalanta verspeelde
punten. De scudetto is de bekro-
ning voor de evolutie die Lukaku
heeft doorgemaakt. Gedreven
door revanche en een sterk
rechtvaardigheidsgevoel heeft
hij zich tussen de wereldtoppers
gezet.

De twijfels heeft hij geleidelijk
aan doen verstommen. Steeds
minder hoort hij de ‘ja maar’ die
hij hem zoveel frustraties heeft
bezorgd. Nu mogen ook de ‘net
niet’-argumenten weg. Die Itali-
aanse titel neemt nooit iemand
hem nog af. Die draagt zijn ge-
zicht.

Op San Siro is vorige week een
(gesponsorde) schildering op een
muur geverfd om zijn meest in-
vloedrijke speler te eren. Groots
is er het respect vanaf dag één.
In de Hall of Fame van Inter ver-
voegt Lukaku nu Zanetti, Berg-
omi, Altobelli, Zenga, Vieri, Ro-
naldo, Stankovic, Sneijder,
Materazzi, Eto’o en co. Kampioe-
nenmaker voor altijd.

Conte verdient enorm veel
krediet voor de transformatie die
Lukaku heeft ondergaan. Een
eendimensionale spits is er een
machine geworden. Het heeft

heel wat scheld- en schaafwerk
gekost. “Conte is hard geweest
voor mij”, zegt Lukaku altijd.
Vanaf dag één staat hij op een
strikt dieet, afgemeten op zijn
spierbouw. Mag hij de gymzaal
niet meer in om gewichten te hef-
fen, maar moet hij focussen op
soepelheid en explosiviteit. Op
tactisch en technisch vlak stelt
Conte ook zware eisen.

Oefening baart kunst. Volhar-
ding en vertrouwen doen de
rest. Vandaag is de balcontrole
van Lukaku onherkenbaar. Hij
loopt intelligenter, kiest slimmer
positie. En hij kan verdedigers
op verschillende manieren op
de zenuwen werken. Niet alleen
meer op snelheid, kracht en
agressie. Hij heeft er enkele di-
mensies aan toegevoegd.

Dat hij ook de assistranking
in de Serie A leidt met tien aan-
gevers is geen toeval. Lukaku’s
return afwogen per speelminuut
is zijn hoogste ooit sinds hij er-
gens vast basisspeler was. Om
de 127 minuten maakt hij een
doelpunt, om de 86 is hij beslis-
send. In de Serie A waren zijn
goals en assists elf keer resultaat-
bepalend. (KTH)
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Hamilton te
sterk voor
Verstappen

Derde manche, derde keer Ver-
stappen contra Hamilton. Met
deze keer de regerende wereld-
kampioen in het voordeel. Een
kwestie van banden en kwik. En
een perfect gereden koers. Ha-
milton, na de 97ste overwinning
van zijn carrière. Zei hij na de fi-
nish: “Als ik Verstappen vandaag
wilde kloppen, dan moest ik ab-
soluut voorbij Bottas. Ik was im-
mers een zucht sneller dan mijn
teamgenoot en verloor tijd ach-
ter hem. Het wordt heel close
dit seizoen, die titelstrijd. Dan
komt het erop aan alles perfect
uit te voeren. Ook in een zeer
moeilijke koers als vandaag, zo-
wel fysiek met die constant wis-
selende wind, als mentaal.” (JB)

Ajax kroont zich tot 
Nederlands kampioen
Wat al een tijdje in de lucht
hing, is zondag officieel gewor-
den. Ajax heeft zich op de 31ste
speeldag van de Eredivisie te-
gen FC Emmen voor de 35ste
keer tot kampioen van Neder-
land gekroond. Het won met
ruime 4-0-cijfers. De Amster-
damse club won eerder ook de
bekerfinale tegen Vitesse (2-1)
en heeft een negende dubbel in
de clubgeschiedenis beet.

Na de 2-0 zege van vorig
weekend tegen AZ kon Ajax de
titel al niet meer mislopen. Drie
speeldagen voor het einde is ook
de mathematische zekerheid er.
Met nog drie speeldagen voor
de boeg heeft Ajax veertien pun-
ten voorsprong op PSV.

Tegen Emmen volstond een
puntje voor de kampioens-
schaal, maar Ajax ging vol voor
de zege. De 19-jarige Jurriën Tim-
ber brak al na tien minuten de
ban, Sébastien Haller trapte
even na het uur het laatste
beetje twijfel aan flarden. Die an-
dere jongeling Devyne Rensch
(18) plaatste met de 3-0 de kers
op de taart. Davy Klaassen te-
kende voor het slotakkoord.

De 35ste titel is met een sei-
zoen vertraging een feit. Vorige
voetbaljaargang bezetten de
Amsterdammers ook de leiders-
plaats, maar nadat de competi-
tie wegens corona werd afge-
broken, werd er geen kampioen
uitgeroepen. (BELGA)

Lukaku was met een assist in de match tegen Crotone opnieuw
van groot belang voor Inter. © AFP

Met je supporters sol je niet.
Een massaprotest en bestor-
ming van het stadion zorgden
ervoor dat Man United-Liver-
pool niet plaats kon vinden. Ke-
vin De Bruyne en co moeten
een weekje langer wachten op
de titelviering.

Ongeziene taferelen op Old
Trafford. De Super League-saga

Manchester United - Liverpool afgelast
wegens protesten boze fans

aan de haal. Andere beklom-
men de doelen.

Omdat enkelingen ook in de
kleedkamers zouden zijn ge-
raakt werden ook de corona-
protocols geschonden. Beide
ploegen kregen op hotel te ho-
ren dat de match was uitge-
steld. Die van United zaten ge-
blokkeerd. Aan hun afzonde -
rings oord blokkeerden boze
fans ook de boel. De veiligheid
kon niet worden gegarandeerd.

Man City moet zo nog enkele
dagen wachten op zijn derde ti-
tel in vier jaar. City is virtueel
kampioen na winst bij Crystal
Palace zaterdag. Benteke werd
vervangen bij Palace,  Batshuayi
kwam niet van de bank. (KTH)

Een klein
groepje
slaagde er
zelfs in het
stadion binnen
te dringen. 
© AP

en zijn gevolgen. Duizenden
United-fans kwamen bijeen om
te protesteren tegen de Glazers,
hun Amerikaanse eigenaars. Zij
willen hen weg. Een klein
groepje slaagde er zelfs in het
stadion binnen te dringen. Er
werd met vuurpijlen gegooid.
Er werden zaken vernield. Er
gingen fans met een cornervlag


