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Fully vaccinated

en van de vele nadelen van dit vak is
dat mensen rondom jou denken dat je
overal een antwoord op hebt. Een afge-
leid nadeel of een nevenschade daarvan
is dat je dat ook op den duur gaat gelo-
ven. Ik mag mijn neus niet buiten het
venster steken of daar zijn de vragen.
Steekt omgekeerd iemand een neus
door mijn venster, idem.

Zoals over de Giro: goh, die Remco
Evenepoel met zijn dikke nek, wat denk je daar-
van, staat die weer eventjes met beide voeten
op de grond zeg?

Mijn antwoord: “Jaja, maar zo dik is die nek
van hem ook niet en toevallig heeft hij wel heel
veel talent, maar we hebben ons allemaal een
beetje verkeken – hij en zijn ploeg niet het minst
– op zo’n eerste grote ronde.
Het komt wel goed met hem.
Ooit wint hij die Giro.”

Of over de Champions
League-finale: wat denk je,
Chelsea of Manchester City?

Mijn antwoord (hier moet ik
opletten want eigenlijk wil ik
antwoorden dat het mij geen
zak interesseert): “Ja, het zou
mooi zijn voor onze Kevin om
de beker met de grote oren te
winnen. Meestal supporter ik
voor de minst onsympathieke
ploeg, maar kiezen tussen een
vertrouweling van Poetin en
een oliesjeik, dat is kiezen tus-
sen de pest en de cholera. Doe
dan toch maar City, maar het
zal erop aankomen wie de
meeste jus in de benen heeft en
de slag om het middenveld
wint.” Dat soort antwoorden is
ook herbruikbaar in hoofde van
je gesprekspartner die daarna
bij zijn vrienden de slimme kan uithangen.

Euro 2021 is ook populair in de vragenronde:
en, wat denk je, gaan we dat winnen? Ik dacht
het niet, toch?

Mijn antwoord (ook hier is het een beetje op
eieren lopen): “Deze generatie loopt op haar
laatste benen en het zou mooi zijn, maar de tra-
ditie is dat soort ploegen niet gunstig gezind. Er
zijn wel veel vraagtekens, maar als ze er een
paar België-Braziliës uitpuren zoals destijds in
Kazan zie ik het wel gebeuren.” Waarna je dan
moet uitleggen dat op de World Cup van 2018
die wedstrijd tegen alle logica en statistieken in
werd gewonnen – alleen inzake overtredingen
wonnen de Belgen het pleit – en dat eigenlijk
ook die achtste finale tegen Japan met een ge-
lukje werd gewonnen.

Maar de helft van de vragen gaat over de
Olympische Spelen. De vraag die steeds terug-
komt: en, wat denk je, zal het doorgaan? 

Mijn antwoord: “Ja.” Maar daar zeg ik met-
een bij dat ik dat ook vorig jaar dacht. Ik was
nog maar net op het Internationaal Olympisch
Comité in audiëntie ontvangen en dacht dat ik
een klare kijk op de zaak had. Niet dus.

Nu denk ik dat het wel doorgaat, tenzij er
ineens een superdodelijke Okinawa-variant op-
duikt waarop mijn Pfizer-vaccin – 31 mei en 5 juli
zegt het e-ticket aan mijn magnetische bord –
geen antwoord heeft. Dan denk ik dat ze afgelas-
ten. En als zij niet afgelasten, gelast ik mijzelf af.

Wat u moet weten over Covid-19 en Japan is
dat ze een atypisch verloop hebben gekend van
de pandemie. Ze hadden het al heel snel te pak-
ken, maar panisch als ze daar zijn voor virussen
groot en klein hielden ze het behoorlijk onder
controle. Tot rond de jaarwisseling en toen had-

den ze een week lang gemid-
deld 6.374 gevallen per dag. Is
dat veel? Welnu, de Japanners
zijn met 126 miljoen. Ons re-
cord voor 11 miljoen was rond
27 maart: 5.446 nieuwe geval-
len. Op hun top hadden ze er
dus tien keer minder dan wij.

Wat u moet weten over be-
richtgeving rond Olympische
Spelen is dat in de aanloop al-
tijd weer rampberichten opdui-
ken. Nu is ook een krant – die
tegen de regering is, dat moet
er toch even bij – op de kar van
de afgelasters gesprongen en
dat wordt dan gebracht als
groot nieuws. Enkele dagen
eerder, toen nog meer gevallen
werden gemeld, zat wel al pu-
bliek bij voetbalwedstrijden en
toen Thomas Vermaelen
scoorde vielen ze – mondmas-
kers onder de kin – in elkaars
armen. Als dat kan, zullen hy-

perbeveiligde Spelen met dagelijkse testen ook
wel kunnen.

Waar zeuren ze dan over in Japan, waar het
de laatste twee weken steil bergaf gaat met de
cijfers en ze nog op twee derde van de piek van
hun tweede golf zitten? Welja, dat is dus een
van de vragen waar we hier mee zitten. Wat we
als buitenlanders wel kunnen verwachten is xe-
nofobie in de letterlijke betekenis, maar wie al
eens in Japan was weet wat dat betekent.

Angstige mensen die met een wijde boog om
niet-Japanners heen lopen, geen oogcontact,
nooit een antwoord geven op een vraag. Open-
baar vervoer en andere openbare plaatsen zou-
den veertien dagen no-gozones worden. Ze
doen maar. Ik weet uit ervaring dat je met een
beetje westerse assertiviteit en flair wel een
eind komt. Ik denk ook aan bedrukte T-shirts
met daarop ‘Fully vaccinated by Pfizer’. Voor-
aan in het Japans en op de rug in het Engels.

Een voetganger wandelt voorbij een billboard van de Olympische Spelen in Tokio. Op minder
dan twee maanden voor de start heeft de Japanse regering de noodtoestand verlengd. © ePA
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Vroeger werd je afgerekend op de prijs
die je al dan niet pakte. Nu moet je 
onderweg voortdurend resultaten halen

SPORTANKER STEF WIJNANTS OVER TRAINERSWALS, OP SPORZA.BE

Giro: Yates valt aan op steile alp, 
maar leider Bernal kraakt niet
Alle ogen waren gericht op
Simon Yates. Zou hij de
benen hebben om aan te
vallen, nadat Egan Bernal
woensdag een inzinking
had gekend? De Brit won de
etappe, maar had wellicht
op meer gehoopt.

Yates won de negentiende rit in
de Ronde van Italië met een
schreeuw die er volgens hem
eentje was van blijdschap, niet
van frustratie. “Ik ben écht blij!”,
riep hij. Yates snoepte 34 secon-
den af van zijn achterstand op
Bernal en staat nog steeds derde
in het algemeen klassement op
2:49. De Italiaan Damiano Ca-
ruso staat tweede op 2:29.

Woensdag kreeg Bernal een
inzinking in de laatste klimkilo-
meters, maar beperkte hij de
schade dankzij ploeggenoot 
Daniel Martínez. “Bedankt dat
je mijn beschermengel bent”,
twitterde Bernal. Yates zag
opeens mogelijkheden en pakte
woensdag 53 seconden op de
twee weken ongenaakbaar
rondrijdende Colombiaan.

Gisterochtend werd het pelo-
ton wakker met de vraag: had
Bernal een eenmalige slechte
dag of is hij alsnog te pakken?
Het antwoord zou komen in de
laatste negen kilometers naar de
top van de Alpe di Mera, een
klim in de Walliser Alpen die
rustig begint maar bedrieglijk
steil eindigt. 

Yates fietst met revanchege-
voelens omhoog als het om de
Giro gaat. In die van 2018 was
hij de eerste twee weken net zo
onomstreden als Bernal nu en
begon hij de negentiende

etappe ook in de roze trui. Tot-
dat op die 25ste mei de Colle
delle Finestre op zijn pad kwam.
Op die deels onverharde klim
had hij een inzinking en had
viervoudig Tour-winnaar Chris
Froome de beste dag van zijn
carrière. Yates verloor 39 minu-
ten en eindigde de Giro als 21ste.

Team BikeExchange reed op
kop, samen met mannen van

Deceuninck-QuickStep, die voor
hun aas João Almeida reden.
Achter die twee ploegen was
Ineos Grenadiers aan het con-
troleren. Op een derde van de
slotklim lagen er twaalf mannen
op kop; ze vormden precies de
top twaalf in het klassement.

Het wachten was op Yates’
openingszet en die kwam op
ruim zes kilometer voor de
streep. Maar 1.000 meter ver-
derop had hij nog maar dertien
seconden voorsprong op Bernal
bij elkaar gesprokkeld. Heel veel
meer werd het niet. Yates moest
zich tevreden stellen met de
etappe, gevolgd door Almeida
op 12 tellen en Bernal op 28.

Vandaag, zo belooft Yates,
gaat hij het weer proberen in de
laatste bergetappe. (VK)

Op een derde van
de slotklim lagen
twaalf mannen op
kop; ze vormden
de top twaalf in
het klassement

Semenya haalt
limiet voor Tokio
niet op 5.000 m

De Zuid-Afrikaanse atleet Caster
semenya heeft zich niet kunnen
plaatsen voor de olympische
spelen in tokio. Ze liep 15:32.15
op de 5.000 meter in een speci-
aal voor haar gearrangeerde 
limietwedstrijd in Durban, ver
boven de vereiste 15:10.00. se-
menya is tweevoudig olympisch
kampioen op de 800 meter,
maar mag op deze afstand haar
titel niet verdedigen in tokio. Ze
behoort tot een kleine groep
atleten met een van nature
hoog testosterongehalte. Al-
leen door het slikken van rem-
mers zou de dertigjarige seme-
nya mogen uitkomen op haar
favoriete afstand, maar ze wei-
gert dat principieel. (ANP/BelgA)

BOIC gaat voor grootste
delegatie ooit in Peking 
Op de Winterspelen van 2018
in Pyeongchang vaardigde Bel-
gië 22 atleten af, de grootste 
delegatie sinds 1936 (toen 27 in
Garmisch-Partenkirchen). Olav
Spahl, chef de mission voor de
komende Zomerspelen in Tokio
en voor de Winterspelen van
2022 in Peking mikt volgend
jaar op 28 Belgische atleten. Dat
zou onze grootste delegatie ooit
zijn op de Winterspelen.

In 2018 schonk schaatser
Bart Swings Team Belgium zil-
ver in de massastart. “De me-
daille van Swings heeft een mo-
mentum gecreëerd”, verklaart
Spahl op de BOIC-stage in het
Portugese Rio Maior. “Verder
zijn de werking van de federa-

ties en de steun van de gemeen-
schappen aan topsport hun
vruchten aan het afwerpen. Dat
we een ruime delegatie zullen
hebben, heeft ook te maken
met de aflossingsteams.”

De ambitie van het Belgisch
Olympisch en Interfederaal Co-
mité is een aanzienlijke stijging
van het aantal topachtnoterin-
gen in vergelijking met Pyeong-
chang. “Daar zorgde Swings in
zijn eentje voor vier olympische
diploma’s”, weet Spahl. “Nu ho-
pen we dat meerdere atleten
hiertoe in staat zijn.”

Sinds Sotsji 2014 past het
BOIC de internationale selectie-
criteria toe. Dat is ook nu weer
het geval. (BelgA)

Simon Yates krijgt aanmoedigingen op de Alpe di Mera. De Brit
zal de etappe winnen met twaalf seconden bonus. © Photo News

De Braziliaanse stervoetballer
Neymar noemt de aantijgingen
van Nike absurd en leugenach-
tig. Het sportmerk maakte gis-
teren in The Wall Street Journal
bekend dat het de samenwer-
king met Neymar had stopgezet
omdat hij weigerde mee te wer-
ken aan een intern onderzoek,
nadat een personeelslid hem
had beschuldigd van seksuele
agressie. Volgens de medewerk-
ster probeerde Neymar haar in
2016 te dwingen tot orale seks
op zijn hotelkamer in New
York, waar hij verbleef voor pu-
bliciteitsactiviteiten.

Neymar reageerde via Insta-
gram op de beschuldigingen
van Nike. Volgens de aanvaller

Neymar haalt fors uit naar Nike na 
beschuldiging van seksuele agressie

van PSG is hij nooit op de
hoogte gesteld van een soort-
gelijk onderzoek tegen hem.

De samenwerking tussen
Neymar en Nike werd vorige zo-
mer na vijftien jaar stopgezet.
Meer details werden toen niet
gegeven. Het sportmerk ging in
zee met Neymar toen hij amper
dertien was. De speler moest
nog debuteren voor Santos, de
mythische club van Pelé uit de
staat São Paulo. Op dat moment
maakte de jonge Neymar wel 
al furore op het internet met 
video’s van zijn dribbels. 

De Duitse sportartikelen -
gigant Puma nam de plaats in
van Nike, na de stopzetting van
de samenwerking. (AFP)

De Braziliaan
ontkent dat hij

een medewerkster
van Nike dwong
tot orale seks


