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Laurommeke

et moet hier nog even gaan over Laurel
Hubbard, de transvrouw die als ge-
wichthefster naar de Spelen gaat en
kans maakt op medailles. Voor de
goede gang van zaken en als journalis-
tieke duiding behoort u te weten dat
Laurel is geboren als Gavin. Ooit was
Laurel een man, die aan gewichtheffen
deed met niet al te veel succes.

Dat kan gebeuren, en daarbij kwam
ook nog dat de jonge Hubbard twijfelde over zijn
gender en zich veel comfortabeler voelde als
vrouw dan als man. Niemand verandert van gen-
der voor de lol en van gender veranderen, kan
leiden tot een beter leven en iedereen heeft
recht op een beter leven. Geen discussie moge-
lijk, tenzij in Hongarije. De vraag die zich in deze
specifieke case stelt is deze: de
matige gewichtheffer die de bo-
vengemiddeld getalenteerde ge-
wichthefster Laurel is geworden
– een kruising tussen Laurel en
Jerommeke – schept dat geen
probleem?

Met de eerste verhalen over
Laurel verschenen ook de eerste
opinies. Zo had iemand het in
een krant over de Olympische
Spelen die willen verbinden en
of inclusie van transgenders
daar dan niet toe behoorde.
Neen, topsport is niet inclusief,
topsport is zo exclusief als maar
kan en zeker als het vrouwen-
topsport betreft. Aan sport doen
kan dan misschien een grond-
recht zijn, aan topsport doen
niet, tenzij je je inschrijft in
strenge regels, zoals gewichtscategorieën, bi-
naire geslachtsopdeling, minimale prestatiecrite-
ria, nationaliteit en enkele andere bepalingen die
er op zijn gericht een zo gelijk mogelijk speelveld
te creëren.

Een tijd geleden zat ik met dokter Guy T’Sjoen
in De afspraak, toen ging het over Caster Seme-
nya, de intersekse atlete uit Zuid-Afrika die haar
te veel aan testosteron met pillen moest onder-
drukken om op haar 800 meter te mogen blijven
aantreden. Die chemische castratie wilde ze niet
en ze week uit naar de 5.000 meter maar daar
komt ze niet in het stuk voor.

De endocrinoloog T’Sjoen gaf toe dat (te) veel
testosteron een voordeel was en dat regulering
op zijn plaats was, maar hij had het daar moeilijk
mee. Ook in de Hubbard-case werd hij deze
week door de media geraadpleegd en beaamde
hij dat transvrouwen, ook al nemen ze vrouwe-
lijke hormonen, een groot deel van de voordelen
behouden uit hun mannelijke puberteit als ze
die voor hun transitie hebben meegemaakt. Uit
studies blijkt dat ze maar 5 procent van hun
mannelijke spiermassa verliezen. Toch vond hij

het een stichtend voorbeeld dat Hubbard zou
worden uitgezonden naar de Spelen.

Van een endocrinoloog die van gendertransi-
tie zijn USP heeft gemaakt, verwacht je niet an-
ders dan een pleidooi voor maximale inclusie.
Guy T’Sjoen die zich tegen de inclusie van trans-
vrouwen in de vrouwensport uitspreekt, dat is
de slager die veganisme predikt. Zijn standpunt
is dus te begrijpen, maar het getuigt van gebrek-
kige kennis van topsport en weinig respect voor
vrouwensport.

Er is een levensgrote kans dat Laurommeke
straks in Tokio flink meer kilo’s boven het hoofd
steekt dan de vrouwen in haar categorie. Ze
heeft nu eenmaal die voordelen: mannelijke
massa, mannelijk skelet en mannelijke aangebo-
ren kracht. In gewichtheffen doe je daar nie-

mand mee kwaad, behalve dat
je medailles wint tegen mensen
die wel heel hun leven hetzelfde
geslacht hebben en dat is de
overweldigend grote meerder-
heid.

De denkfout die hier wordt
gemaakt is het vermengen van
begrippen als gender en ge-
slacht. Laurel mag doen wat ze
wil, mag zich kleden zoals ze
wil, denken zoals ze wil, van
gender veranderen, er zit nog al-
tijd een groot deel man in haar.
Dat heeft niks te maken met bio-
logisch reductionisme, maar
alles met wetenschap. Daarom
heb ik het moeilijker met de ver-
banning op de 800 meter van
Caster Semenya, die helemaal
niks heeft veranderd aan hoe ze

op de wereld is gekomen, dan met die van Lau-
rel Hubbard.

Door transvrouwen op de Olympische Spelen
als vrouw toe te laten, open je een doos van Pan-
dora waar al die pleitbezorgers (en ook de tegen-
standers) aan voorbijgaan. Wat als een nieuwe
Laurel Hubbard opstaat en pakweg wil gaan bok-
sen, of worstelen, of voetballen of een andere
contactsport wil beoefenen met een mannenli-
chaam in een vrouwensport? Antwoord: in bok-
sen kunnen doden vallen en in die andere
sporten zware blessures. World Rugby bant
transvrouwen om die reden.

Het argument dat het om enkele uitzonderin-
gen gaat en dat het daarom de moeite niet waard
is om door te reguleren, kan je ook omkeren. Is
het erg dat je enkele uitzonderingen topsport
ontzegt, op hormonale en biologische gronden,
om een hele hele grote meerderheid te bescher-
men? Net daarom zou je transvrouwen kunnen
uitsluiten, al was het maar om het speelveld min
of meer gelijk te houden en voor de veiligheid
van de andere deelneemsters die nooit man zijn
geweest.

Gewichthefster Laurel Hubbard. ‘Door transvrouwen op de Olympische Spelen als vrouw toe te
laten, open je een doos van Pandora’, schrijft Vandeweghe. © AP
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PROGRAMMA 1/8STE FINALES

26/06 Wales - Denemarken (18 uur)
Italië - Oostenrijk (21 uur)

27/06 Nederland - Tsjechië (18 uur)
België - Portugal (21 uur)

28/06 Kroatië - Spanje (18 uur)
Frankrijk - Zwitserland (21 uur)

29/06 Engeland - Duitsland (18 uur)
Zweden - Oekraïne (21 uur)

‘Squadra Azzurra’ gaat op
 recordjacht tegen Oostenrijk
Als de Rode Duivels zondag
voorbij Portugal geraken,
kijken ze op vrijdag 2 juli
zéér waarschijnlijk Italië in
de ogen in München. Van-
avond gaat de ‘Squadra
Azzurra’ tegen Oostenrijk
op recordjacht.

U kijkt toch ook naar Italië van-
avond? Schakelt u dan op tijd in,
want het spektakel van de Italia-
nen begint al voor de aftrap, met
‘Fratelli d’Italia’. Geen andere
spelersgroep zingt zijn volkslied
met zoveel passie als de Italia-
nen, het vuur straalt er al af nog
voor er een bal getrapt is. De
groepswedstrijden toonden dat
die passie daarna 90 minuten
een vervolg krijgt, met het aan-
vallend en attractief voetbal dat
Roberto Mancini in zijn team ge-
slepen heeft.

Mancini heeft van de ‘Squa-
dra’ het tot nu toe meest specta-
culaire team van dit EK gemaakt.
De defensie staat er als vanouds,
maar aan de bal wordt er lekker
gevoetbald. Resultaat: Italië sloot
zijn groepsfase af met een doel-
saldo van 7-0. Mancini toont zich
ook een geweldige peoplemana-
ger, want in de drie groepswed-
strijden liet hij 25 van zijn 26 spe-
lers in actie komen. Zelfs tweede
doelman Sirigu mocht even in-
vallen tegen Wales, enkel derde
keeper Meret kreeg nog geen mi-
nuut. Mancini is niet vergeten
hoe hij zich voelde toen hij in
1990 als enige speler van de
Squadra geen enkele minuut
kreeg op het WK in eigen land.

Mancini weet er de sfeer uit-
stekend in te houden. Daags na
de kwalificatie tegen Wales liet

hij de bekende Napolitaanse piz-
zabakker Ciro Oliva overkomen
naar het basiskamp in Coverci-
ano. Getraind werd er niet, de
spelers mochten volop genieten
van de baksels van Oliva. 

In Londen gaat de Squadra op
recordjacht tegen Oostenrijk. Ita-
lië is al 30 wedstrijden ongesla-
gen, met winst tegen Oostenrijk
kunnen zij het record verbreken

dat de Squadra tussen 1935 en
1939 neerzette onder Vittorio
Pozzo. De ‘Azzuri’ incasseerden
bovendien al elf wedstrijden
geen tegengoal meer. Op Wem-
bley kan Gianluigi Donnarumma
de twaalf opeenvolgende clean
sheets evenaren die Dino Zoff
tussen 1972 en 1974 neerzette.

Roberto Mancini baadt in
luxe. De enige echte keuze die
hij moet maken, is er een op het
middenveld: wordt het Locatelli
– de beste man tegen Zwitser-
land - of Verratti – de beste man
tegen Wales? Giorgio Chiellini is
hersteld van een dijblessure,
maar met Acerbi achter de
hand, kan hij de oude krijger
van Juventus zomaar sparen
voor de kwartfinale tegen Bel-
gië... of Portugal. (RN)

Italië, dat is
aanvallend en

attractief voetbal.
Roberto Mancini
heeft het in zijn
team geslepen

Martínez vindt dat Duivels
geduldig moeten zijn
Bondscoach Roberto Martínez
vindt dat de Rode Duivels zon-
dag in Sevilla niet te gehaast
mogen spelen tegen titelverde-
diger Portugal in de achtste fi-
nales van het EK. ‘We zullen ge-
duldig moeten zijn tegen een
goed gestructureerd Portugal’,
zo vertelde de Spanjaard in Tu-
beke.

“Ze hebben enorm veel erva-
ring op grote toernooien en be-
heersen alle aspecten van het
spel”, stelde Martínez. “Ons
team is gemaakt om aan te val-
len en zo snel als mogelijk naar
het andere doel te trekken. Maar
we zullen in bepaalde fases ge-
duld moeten uitoefenen en kie-
zen wanneer we snel in de aan-

val trekken. Deze twee teams
staan waarschijnlijk te vroeg te-
genover elkaar, maar dat is eigen
aan een toernooi. We hebben
dit soort wedstrijden nodig.
Deze groep is klaar.”

Uiteraard kon Martínez niet
om Cristiano Ronaldo heen. “Hij
is een van de beste voetballers
in de wereld, dat weten we alle-
maal. Hij weet de ruimte te ge-
bruiken en rukt van verschil-
lende kanten op”, aldus de
bondscoach, die benadrukte dat
Portugal ook méér is dan Ro-
naldo. “Ze hebben een fantasti-
sche groep individuen. Hun
mentaliteit is goed. De Portuge-
zen voelen zich comfortabel aan
de bal.” (BELGA)

De Italianen vieren hun tweede goal tegen de Zwitsers. Ook dat
doen ze met passie en vuur. © AP

Thibaut Courtois moest zich op
het EK nog maar één keer om-
draaien, op de tweede speeldag
van de groepsfase tegen Dene-
marken (2-1). “Ik ben in vorm en
heb mijn seizoen van bij Real Ma-
drid kunnen doortrekken bij de
nationale ploeg”, verklaarde de
doelman van de Rode Duivels.

In de achtste finale wacht ti-
telverdediger Portugal. “Vooral
offensief is Portugal sterk, ze heb-
ben in dat compartiment veel
weelde. Verdedigend zijn ze ook
goed. De Portugezen hebben be-
wezen een echte toernooiploeg
te zijn. Ze zijn het gewoon om te-
gen topploegen te spelen. Maar
wij kunnen ook doelpunten ma-
ken met Romelu Lukaku, Kevin

Courtois voor clash met Portugal: 
‘Het is money time, alles of niks’

De Bruyne en Eden Hazard”,
zegt Courtois. “We hebben ver-
trouwen in een goede afloop. Het
wordt een echte topmatch.”

“Op training staat iedereen
scherp”, vervolgt de doelman
van Real Madrid. “De wil om te
winnen is heel groot. Onze focus
is 100 procent. Al kan er in één
match natuurlijk veel gebeuren.
Iedereen weet dat het money
time is. Het is alles of niks.”

Courtois zegt dat hij klaar zal
zijn in het geval het duel beslist
wordt met penalty’s. “Ik heb een
lijst gekregen met de strafschop-
nemers van Portugal. Ik leer van-
buiten waar ze het liefst trappen.
Maar soms moet je ook gewoon
je gevoel volgen.” (BELGA)

‘De wil om 
te winnen is 
heel groot. 
Onze focus 

is 100 procent’
THIBAUT COURTOIS

15 %
De kansen van de Rode Duivels
om het EK te winnen, zijn na de
groepsfase gezakt van 19 naar 15
procent, zo becijferde het gere-
nommeerde sportdatabedrijf
Gracenote. De reden daarvoor is
de zware tabelhelft waarin de
Belgen zijn terechtgekomen. Vol-
gens Gracenote heeft Engeland
16,5 procent kans om het EK te
winnen. Het zet les Bleus op de
derde plaats, met 11,8 procent
winstkansen. (BELGA)


