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Oorlog en vrede

Ergens in het oosten is Kiev nog niet in han-
den gevallen van het Russische leger. Er is spec-
taculair  nieuws van het sanctiefront: de Russen 
worden uit het internationale betalingssysteem 
Swift gegooid. Elon Musk zal voor internet zor-
gen. De man heeft satellieten hangen boven Oe-
kraïne. Kunnen die niet een beetje naar het 
noorden opschuiven en wat substantieels drop-
pen op dat fort naast het Rode Plein…

Wie zal straks winnen in Kuurne? Een barou-
deur? Of toch een sprinter? Voor de lieve vrede 
en rust in België-koersland hopelijk eentje van 
QuickStep-Alpha Vinyl, de ploeg die een dag 
eerder is weggereden door Jumbo-Visma.

Als met nog vijftig kilometer te rijden duide-
lijk wordt dat er een hergroepering zit aan te 
 komen en een peloton met sprinters naar de 
aankomst rijdt, laat Poetin weten dat hij de een-
heden met nucleaire wapens in de hoogste 
staat van paraatheid heeft laten brengen. Karl 
Vannieuwkerke en zijn sidekick José De Cauwer 
hebben alle smalltalk gehad en dus begint KVN 
maar in het West-Vlaams te zingen, een lied van 
Johny Turbo. Nog liever Poetin? Neen, dat nu 

ook weer niet, maar dat heeft 
Michel Wuyts ons nooit aange-
daan.

Ondertussen worden steeds 
meer betogers in Rusland opge-
pakt. Vierhonderdduizend Oek-
raïners zijn gevlucht, melden de 
agentschappen als Fabio Jakob-
sen zich onweerstaanbaar los-
rukt uit een chaotische laatste 
rechte lijn. Hij houdt Caleb 
Ewan nog net af. Patrick Lefeve-
re zal tevreden zijn en de Angel-
saksische pers kan nu even op-
houden met hun gestook om 

Mark Cavendish in plaats van Jakobsen naar de 
Tour te sturen. Een snelle switch naar BBC 
 World News leert dat er vredesgesprekken zijn 
opgestart tussen Rusland en Oekraïne. Ergens 
in de buurt van Tsjernobyl.

Fabio Jakobsen is als Oekraïne: je gunt hem 
al de voorspoed van de wereld. Genoemd naar 
Fabio Casartelli, die in 1995 in de Tour ten val 
kwam en overleed, crashte hij zelf anderhalf 
jaar geleden in de laatste rechte lijn van een 
etappe in de Ronde van Polen. De verwondin-
gen waren vreselijk en zijn leven hing aan een 
zijden draad. De Poolse urgentiearts die per he-
likopter arriveerde heeft volgens insiders zijn 
leven gered.

Jakobsen wint Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij is 
blij en geeft een heldere uitleg over wie hij is, 
wat hij deed, hoe hij heeft gewonnen en eindigt 
met wat hem en een heel deel van de wereld 
bezwaart: de oorlog. Van alle sporters zijn wiel-
renners het meest van de wereld.

Z
aterdagochtend, koers, en met toe-
schouwers. In het Kuipke in Gent is nog 
maar eens een VRT-journalist opzette-
lijk zijn perskaart thuis vergeten en pre-
senteert met kennelijk genoegen de 
opening van het koersseizoen in op-
dracht van de commerciële entiteit 
Flanders Classics. Iedereen mee in de 
polonaise, maar dat wisten we al dat de 
sportjournalistiek naar de kloten gaat.

Erger en nieuw: nu is ook de wereld aan de 
beurt. Wat kan die koers ons schelen? Zopas is 
bekend geraakt dat de Belgische ambassade in 
Kiev bij de Fransen gaat schuilen. Polen heeft 
beslist dat het onder geen beding – waar dan 
ook ter wereld – tegen Rusland zal voetballen 
voor die openstaande plek in de World Cup. In 
Oekraïne vechten mensen voor hun land. De 
koers is al vertrokken als Oekraïens president 
Volodymyr Zelensky denkt dat de situatie on-
der controle is. Voorlopig toch.

Als Wout van Aert in de aanloop naar de Bos-
berg de rest met zijn surplus aan vermogen 
kennis laat maken, probeert Vladimir Poetin 
hetzelfde tweeduizend kilome-
ter naar het oosten. Het schiet 
niet op zoals verwacht. Inmid-
dels is hele wereld tegen Rus-
land en tegen Poetin.

Van Aert ook, althans dat 
vermoeden bestaat. Hij heeft 
overtuigend gewonnen en aan 
het eind van het interview, 
waarin hij uitlegt dat hij eigen-
lijk nog beter zou moeten kun-
nen als het echte werk er 
straks aankomt, verwijst hij 
naar de oorlog in Oekraïne. 
Een oprecht en mooi gebaar. 
Overal in de wereld vragen sporters – zelfs Rus-
sen – dat de waanzin ophoudt. De gek in het 
Kremlin geeft geen krimp.

Zondagochtend. Weer is het koers. Nu rijden 
ze van Kuurne richting Brussel en dan terug 
naar Kuurne, of toch ongeveer. Dit is het ope-
ningsweekend van het wegseizoen in België en 
dan weten we van geen ophouden en rijden we 
twee dagen na elkaar. Er valt niet aan te ontko-
men: België is nu eenmaal het epicentrum van 
de wereldsport die wegwielrennen niet is en 
nooit zal zijn.

Een sport waarin België voor de bulk aan 
werkgelegenheid zorgt heeft een probleem en 
dus heeft wielrennen een probleem. Honderd-
vierentwintig Belgen denken dat ze hun boter-
ham gaan verdienen met koersen. In Nederland 
zijn er dat bijvoorbeeld 57, maar ook Spanje en 
Italië hebben met respectievelijk ruim vier en 
vijf keer meer inwoners minder profrenners 
(114) dan wij.

Fabio Jakobsen 
is als Oekraïne: 
je gunt hem al 
de voorspoed 
van de wereld

Fabio Jakobsen (links) gooit zijn wiel als eerste over de streep in Kuurne, voor Caleb Ewan en 
de andere sprinters. Na de aankomst gaan zijn gedachten vooral uit naar de oorlog. © PHOTO NEWS

Belgische indoortitel voor Rosius, 
opnieuw blessure voor Bolingo
Het werd zaterdag een geani-
meerd BK indoor in Louvain -la-
Neuve, met kleine en grote dra-
ma’s. Zo verliet Cynthia Bolingo 
de piste met een grimas.

Het vuurwerk voor de � nale 
van de 60 meter ontplofte al 
voor de meet: Bolingo lag in-
eens languit op de piste. De 
29-jarige Brusselse was in de 
reeksen nog de snelste van alle-
maal: 7.25, een persoonlijk re-
cord. Met die tijd stond ze plots 
als tweede op de ranglijst aller 
tijden bij de Belgen, na Kim 
 Gevaert (7.10).

Rani Rosius (7.27) wist me-
teen dat ze een uitdager had. 
Tot de linkerknie van Bolingo 
knikte. “In het beste scenario 

blijft het tot een verstuiking be-
perkt, in het slechtste zijn haar 
kruisbanden geraakt”, zei trai-
ner Carole Bam. Een scan wees 
gisteren op een scheurtje. Hoe 
groot, dat zal pas vandaag dui-
delijk zijn. Het WK indoor lijkt 
wel uitgesloten. Bolingo zag ook 
al de Spelen van Tokio in het 
water vallen door een blessure.

Na�  Thiam werd vierde op 
de 60 meter horden, terwijl na-
tionaal recordhouder Anne 
Zagré naar het goud snelde. 
Daar kon Thiam zich gerust mee 
verzoenen. “Zo snel ben ik nog 
nooit aan het seizoen begon-
nen”, zei ze. Voor het WK ind-
oor over twee weken past de 
olympische kampioen. (VH)

Cynthia Bolingo geeft op in 
Louvain-la-Neuve vanwege 
een spierletsel. © PHOTO NEWS

Volleybal: Belgische beker 
staat bol van verrassingen
Na zes bekers op rij voor Roese-
lare mocht dit keer Caruur Gent 
kraaien van geluk. Gent verras-
te favoriet Aalst én zichzelf met 
een eerste prijs in de clubge-
schiedenis.

Aalst smeekte om een kente-
ring in de � nale. Een crisis-
meeting en groepsgesprekken 
volgden, maar het resultaat was 
bedroevend: Aalst droop af na 
een pittige viersetter (25-21, 23-
25, 23-25 en 14-25), het hoofd 
diep tussen schouders.

Het is verwonderlijk dat Gent 
in de competitie op de voorlaat-
ste plaats staat. Dit team heeft 
een lager budget dan Aalst, een 
kleinere kern, maar toont net 
daardoor een grotere cohesie.

Gent liet zich punt na punt 
leiden door een trefzekere De 
Vries. “We hebben ons nooit la-
ten ontmoedigen, de gretigheid  
bij de spelers om te winnen was 
te groot”, zag coach Van Hu� el. 
Gent speelde onbevangen en 
beloonde zichzelf met de beker 
van België.

Bij de vrouwen was Oude-
gem aan het feest. Oudegem 
versloeg in de � nale topfavoriet 
VDK Gent met 3-1 (25-16, 30-32, 
25-16 en 25-20). Na elf setballen 
werd een bloedstollende twee-
de set afgesloten met 30-32. Wat 
Janssens of Flament ook pro-
beerden, Oudegem leek niet 
aangeslagen. Zo pakte het team 
van Callens de beker. (BRV/WVM)

91
Rafael Nadal blijft ongeslagen in 
2022. In de fi nale van het toer-
nooi in Acapulco versloeg hij de 
Brit Cameron Norrie in twee 
sets (6-4, 6-4). Dat was zijn 
vierde eindzege in Acapulco, na 
2005, 2013 en 2020. De 35-
jarige Spanjaard telt nu al 91 
ATP-toernooizeges op zijn ere-
lijst. “Ik ben heel tevreden. Dit 
was een belangrijke titel voor 
mij”, reageerde Nadal, die vorig 
jaar nog bijna zes maanden out 
was door een blessure. (BELGA)

Liverpool verslaat ‘Chelski’ 
in beladen � nale op Wembley

“We staan samen in tijden van 
 tegenslag en menselijk lijden.” 
Met deze boodschap was in een 
volgepakt Wembley de � nale om 
de League Cup begonnen, de 
tweede beker van Engeland.

Vooral voor Chelsea was het 
een lastige wedstrijd. Twee we-
ken geleden had het tegen Pal-
meiras de wereldbeker voor club-
teams veroverd, de laatste trofee 
die nog ontbrak in de uitpuilen-
de prijzenkast op Stamford 
Bridge. Na die wedstrijd droeg 
coach Thomas Tuchel de beker 
op aan Roman Abramovitsj. ‘We’-
ve won it all’ is het nieuwe 
clublied van ‘Chelski’, zoals de 
club weleens wordt genoemd.

Hoewel de bekendste van alle 
oligarchen (nog) niet op de sanc-
tielijst van de Britse regering is ge-
zet, besloot hij zaterdag vrijwillig 
afstand te nemen van de 116 jaar 
oude club die hij in 2003 uit het 
� nanciële lijden had verlost. In 
een persverklaring liet de club 
weten dat de leiding voortaan in 
handen is van het stichtings-
bestuur. Wel blijft Abramovitsj 
 eigenaar.

Abramovitsj, zoon van een 
Russische vader en Oekraïense 
moeder, heeft het Engelse voet-
bal voorgoed veranderd. De mil-
jarden roebels die hij in de Boris 
Jeltsin-jaren had vergaard, kwa-
men niet alleen bij Chelsea te-
recht maar indirect ook bij ande-
re Premier League-clubs. Niet 
iedereen was even gelukkig. 
 Arsenal-bestuurder David Dein 
beweerde dat “Abramovitsj zijn 
Russische tanks op ons veld heeft 
geparkeerd en schiet met brie� es 

Liverpool heeft de League 
Cup gewonnen door 
Chelsea met strafschoppen 
(11-10) te verslaan. Voor de 
Londenaren dreigt nog een 
groter verlies: door Poetins 
oorlogsgeweld staat het rijk 
van de Russische eigenaar 
Abramovitsj op instorten.

Abramovitsj 
neemt afstand van 

de club die hij in 
2003 uit haar 

lijden had verlost

van 50”, terwijl toenmalig 
Arsenal -coach Arsène Wenger 
sprak over � nanciële doping.

Onder 14 verschillende mana-
gers won Chelsea 5 landstitels, 5 
FA Cups, 2 Champions Leagues, 
1 wereldbeker, 1 Europese super-
cup en 2 Europa Leagues. Nu wa-
ren de ogen gericht op het win-
nen van de vierde League Cup. 
In de weg stond Liverpool.

Er ontspon zich een fascine-
rend gevecht waarin de doelman-
nen een hoofdrol speelden en het 
buitenspeldoelpunten regende. 
Op een of andere manier was het 
na 120 minuten nog steeds 0-0. 

In de strafschoppenserie mis-
te Chelsea-doelman Kepa de be-
slissende strafschop. De boog van 
Wembley was ondertussen het 
blauw van de Oekraïense hemel 
en het geel van het Oekraïense 
koren gaan vertonen. (VK)

Chelsea-aanvaller Romelu Lukaku scoort niet tegen Liverpool, 
gisteren in Londen. © PHOTO NEWS


