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Blyat (godverdomme)

S
tel, je heet Alexander Andropov of Al-
exandra Andropova (x hebben ze daar 
nog niet) en na je benen te hebben 
verloren in de Krim heb je je op sport 
voor andersvaliden gestort. Eerst in 
het militaire herstelcentrum en later 
thuis bij de lie� ebbende familie, die 
nog steeds de dag vervloekt dat je 
werd opgeroepen naar Rostov-aan-de-
Don om van daaruit met je divisie de 

Krim binnen te vallen. Waar het mis ging.
Stel, je bent zo goed geworden in je sport dat 

je deel bent gaan uitmaken van het Russische 
paralympisch team, excuseer, van het team van 
het Russische paralympisch comité. Waarom 
die semantiek, daar ben je nog niet achter. Het 
had iets te maken met de manipulatie van Rus-
sische dopingdata en een straf, zo ging rond in 
de atletencommunity, maar het � jne weet je 
daar niet van. Bovendien, wat maakt het uit? 
Wit/blauw/rood blijft wit/blauw/rood en er 
staat ‘Russian’ op de rug.

Stel, je bent naar Peking afgereisd voor de 
Paralympische Spelen, ruim op voorhand zoals 
het playbook dat voorschreef, kwestie van die 
Chinese virushysterie ter wille te zijn. Je familie 
en naasten hebben in de aan-
loop naar het grote moment 
bijeengelegd voor een nieuw 
racekarretje en ook dat is zon-
der blutsen in Peking aangeko-
men.

Stel, je zit in quarantaine. Je 
hebt internet, beter en sneller 
dan thuis en niet eens zo ge-
censureerd, en dan komt het 
binnen. Je land, je leger is nog 
maar eens Oekraïne binnenge-
vallen. Om wat te doen? Dat 
weet je niet. Ja, weer iets met 
Russen beschermen, maar dat 
verhaaltje geloof je niet meer.

Stilaan gaat het dagen… De 
ene na de andere dominosteen 
valt, de ene na de andere Rus 
of Russische organisatie wordt 
gecanceld. Annulirovaniye, an-
nulering, het woord valt voor 
het eerst. Niet de Spelen, die 
gaan door, maar wat met ons? Gelukkig wordt 
het Internationaal Paralympisch Comité geleid 
door een wereldvreemde onnozelaar die An-
drew Parsons heet en die meent dat hij en zijn 
bond boven alle wereldgedruis verheven zijn. 
Witte en andere Russen zijn welkom, maar on-
der neutrale vlag.

Of toch niet. Die bom valt een dag later. Oké, 
een spreekwoordelijke versie, niet te vergelij-
ken met wat op Oekraïne valt, maar toch. Drie 
jaar de pleuris getraind, drie jaar geschraapt en 
gespaard, borsjtfestijnen georganiseerd, inge-
legde augurken verkocht, de lokale ma�  abaas 

aangesproken en dan zit je eindelijk in Peking, 
lig je op medaillekoers en moet je, blyat, terug 
naar huis.

Ik heb met je te doen, maar het is niet an-
ders, Alexander of Alexandra. De nevenschade 
van de oorlog is duizenden malen erger dan 
een Russische paralympiër die zijn/haar ding 
niet zal kunnen doen in Peking en omstreken.

Eén grote sport duldt voorlopig nog Russen 
op kampioenschappen maar dan als neutrale 
atleet en dat is het zwemmen. Nu ja, als één be-
stuur van een wereldbond met één been in de 
alzheimerkliniek zit, dan wel die zwemclub van 
de FINA. Vladimir Poetin is zijn zwemorde kwijt 
en alle zwemtoernooien in Rusland worden ge-
canceld, maar de zwemmende Rus(sin) is nog 
welkom in Boedapest in juni op het WK?

Dat zal niet gebeuren. Net als met de Para-
lympics zullen atleten uit andere landen eisen 
dat de Russen – toch al niet de meest geliefde 
en betrouwbare na erg wisselende resultaten – 
worden gebannen. Is het hypocriet om Rusland 
en de Russische atleten zo zwaar te stra� en, 
terwijl andere autocratische regimes onge-
moeid worden gelaten? In één adem worden 
dan regimes uit het Midden-Oosten en Azië 

(lees: China) genoemd. Die heb-
ben ook boter op hun hoofd, 
toch? Juist, maar die zijn niet zo 
sportgek als de Russen en hun 
Poetin.

Bovendien zijn de meeste an-
dere problemen interne aange-
legenheden. In het geval van 
China paste de onderdrukking 
van de Oeigoeren aanvankelijk 
zelfs in de internationale strijd te-
gen moslimterrorisme. Wellicht/
allicht zijn de Chinezen nadien 
doorgeschoten. Dat kunnen wij 
heel erg verkeerd vinden, maar 
zoals een voorzitter van zo’n we-
reldsportbond mij ooit toe� uis-
terde, misschien niet toevallig in 
Peking: onze westerse democra-
tie is niet de enige staatsvorm en 
dat wij die samen met onze waar-
den aan de wereld willen opdrin-
gen, vinden veel van die andere 

landen uiterst arrogant.
Rusland is vele stappen verder gegaan. Het is 

een naburig land binnengevallen, wil een de-
mocratisch verkozen regering omverwerpen en 
zaait dood en vernieling onder de burgerbevol-
king. Dat is in Europa ongezien sinds Adolf Hit-
ler en co. Het is niet te vergelijken met wat de 
Serviërs in de jaren negentig hebben uitgevre-
ten en ook die zijn een tijdje van het sportto-
neel verbannen. De dag dat China Taiwan bin-
nenvalt, dan pas zullen we weten of we selectief 
verontwaardigd zijn. Laten we daar maar niet 
op hopen.

De neven-
schade van 
de oorlog 
is duizenden 
malen erger 
dan de 
Russische 
paralympiër 
die zijn ding 
niet kan doen

De Oekraïense delegatie betreedt het Vogelnest-stadion in Peking tijdens de openingsceremonie van 
de Paralympische Winterspelen. Tot hun opluchting zijn de (Wit-)Russen niet van de partij. © AFP

‘Het is man tegen man    in � nale’
start, nu veel meer klimmers. De koers is 
lastiger dan vroeger’, vertelde Greg Van 
Avermaet. Wat denk jij?
“Ik heb natuurlijk nog geen elf edities gereden 
zoals Greg. Mijn eerste deelname was in 2016 
en ik vond het toen ook al een superlastige 
koers, maar ik kan niet vergelijken met de be-
ginjaren. Toen ik in 2018 won was Alejandro 
Valverde ook van de partij, net zoals Julian 
Alaphilippe of Romain Bardet. De klimmers 
speelden hun rol, ik heb niet anders gekend. 
Nu heb je ook een Tadej Pogacar op volle 
sterkte die van de partij is. Het deelnemers-
veld is top. 

“De Strade is een koers waar je verschillende 
types renners aan de start hebt die kans maken 
op de winst. Dat maakt het zo mooi, zo uniek. 
Het zijn de beste renners van één generatie die 
tegen elkaar strijden, behalve dat nu Wout van 
Aert en Mathieu van der Poel er niet bij zijn.”

Je zegt het zelf: Van Aert en Van der Poel 
zijn er niet bij, vaak smaakmakers van de 
koers. Zal er anders gereden worden in 
deze editie?
“Dat maakt niet veel uit voor het algemene 
verloop van de wedstrijd. Er is min of meer 
een vast patroon in deze koers die al vroeg 
openbreekt door de aard van het parcours. 
Dat zal niet veranderen. Maar natuurlijk, in de 
� nale zal het wel een rol spelen. Er is niemand 
die met Wout of Mathieu naar die laatste hel-
ling wil (de Via Santa Caterina, 500 meter aan 
13,7 procent gemiddeld, red.) omwille van hun 
explosiviteit, dus dat kan een verschil maken 
nu ze er niet zijn.”

Is het moeilijker voor jou om hier te win-
nen dan in 2018?
“Dat is moeilijk te zeggen. De Strade is, zoals 
ik al aanhaalde, een supermoeilijke koers om 
te winnen. In 2018 won ik ook van die top-
pers, dus dat ligt nu niet anders. Ik ben als 
renner niet slechter geworden. Je moet er als 
renner altijd in geloven, maar ik weet ook, op 
dit niveau en met dit deelnemersveld, dat alles 
in zijn plooi moet vallen om te kunnen win-
nen. Ik was heel goed in het openingsweek-
end, ik voel me hier thuis, ik houd van deze 
wegen en ik start met vertrouwen.”

Je wordt een outsider genoemd.
“Is dat zo? Nou, dat heb ik graag, maar let wel, 
er staan hier veel potentiële winnaars aan 
start.”

Wie zijn volgens jou de favorieten?
“Pogacar, Alaphilippe, er staan ge-
noeg toppers aan de start. Ik kan een 
lang lijstje noemen. Deze koers is de 
voorbije jaren uitgegroeid tot een van 
de grootste wedstrijden na de vijf 
monumenten. Ik verwacht een sterke 
Pogacar en voor de rest zien we wel 

wie boven komt drijven. Ik hoop dat ik 
daar ook bij ben in de � nale.”

Strade Bianche, vanaf 12.55 uur 
op Canvas.

de ploeg te koersen. Als je op hoogtestage bent 
met Primoz Roglic, Wout van Aert, Jonas Vin-
gegaard, de top vijf van de wereld, welja, ik 
hoef het niet uit te leggen: daar word je zelf 
ook beter van. Zolang je je niet kapot rijdt op 
training natuurlijk.”

Kan dat nog?
“Niet echt, je moet gewoon goed naar je trai-
ner en naar je lichaam luisteren. Dat wordt al-
lemaal wel wetenschappelijk benaderd. Je 
voelt dat zelf wel aan en je mag gewoon niet 
overdrijven.”

Hoe belangrijk is zo’n sterk blok in een 
koers als de Strade Bianche?
“Dat is toch wel van belang. Je moet goed ge-
positioneerd aan die eerste grindstroken star-
ten. Je wint de koers niet op die eerste stroken, 
maar je kan hem er wel verliezen, dus je moet 
bij de pinken zijn. Er zal ook redelijk veel wind 
blazen, dus in het begin moet je toch be-
schermd worden. En uiteraard, op het eind is 
het handig om met meerdere jongens van de 
ploeg in de � nale te zitten, dan moet je niet 
zelf reageren als iemand in aanval gaat. Ander-
zijds is de Strade Bianche wel een wedstrijd 
waar in de � nale meestal een man-tegen-man-
gevecht volgt en de sterkste wint.”

Je zult nooit een veelwinnaar worden, 
maar denk je dat je in deze ploeg meer kans 
hebt op succes?
“Dat zal nog moeten blijken, maar ik geloof er 
wel in. Afgelopen weekend zag je in Vlaanderen 
toch al het verschil met vorig jaar. We rijden 
goed samen en het is ook aan mij om af te dwin-
gen dat ik mijn eigen kans mag gaan. Natuurlijk 
zijn er wedstrijden waar ik mijn eigen kansen 
moet opo� eren, maar hier heb ik een grotere 
kans op succes. Vooraf zeiden enkele critici dat 
ik hier mijn eigen ambitie zou moeten opzij-
zetten, maar dat is niet het geval, dat heeft de 
Omloop bewezen. Het is echt handig om zo’n 
Wout achter de hand te hebben (lacht).”

Hij is er in de Strade wel niet bij wegens 
deelname aan Parijs-Nice.
“Inderdaad, ik moet het zonder hem stellen. 
Ik zal extra mijn best moeten doen.”

‘Het is steeds moeilijker als puur klassiek 
renner om de Strade te winnen. Vroeg 
stonden er meer kasseicoureurs aan de 

‘De klimmers spelen 
hier hun rol, ik heb 
niet anders gekend. Nu 
heb je ook een Tadej 
Pogacar (foto) op 
volle sterkte die 
van de partij is’

Topzwemmer 
Sun nog tot 
2024 geschorst

De Chinese zwemmer Sun Yang 
zal zijn dopingschorsing tot juni 
2024 wel degelijk moeten uit-
zitten. De drievoudige olympi-
sche kampioen had bij een 
Zwitserse rechtbank beroep 
aangetekend tegen een vonnis 
van het sporttribunaal TAS, maar 
dat draaide op niets uit. In 2018 
legde het TAS hem een schor-
sing van acht jaar op, omdat 
hij bij een dopingcontrole zijn 
bloed- en urinestalen met een 
hamer had vernietigd. Volgens 
Sun konden de controleurs zich 
niet behoorlijk identifi ceren. 
Door zijn schorsing miste hij 
vorig jaar de Spelen in Tokio. In 
Parijs in 2024 kan hij er wel 
weer bij zijn. (AFP/BELGA)

Belgische tennissers azen 
op � naleronde Davis Cup
David Go�  n heeft het Belgische 
Davis Cup-team op een 1-0-voor-
sprong gezet tegen Finland. De 
Luikenaar, teruggevallen naar 
de 68ste plaats op de ATP-rang-
lijst, haalde het na ruim twee 
uur spelen in drie sets (7-5, 3-6 
en 6-3) van Otto Virtanen. Later 
op de avond kwam Zizou Bergs 
nog in actie op de Finse indoor-
baan tegen Emil Ruusuvuori.

Deze namiddag volgt eerst 
het dubbelspel. Daarin was het 
vaste duo Sander Gillé-Joran 
Vliegen voorzien, maar die laat-
ste testte positief op het corona-
virus en moest zo a� aken. Ver-
volgens speelt Goffin tegen 
Ruusuvuori, Bergs komt uit te-
gen Virtanen. België plaatste 

David Go�  n 
versloeg zijn 
Finse opponent 
in drie sets en 
komt vandaag 
weer in actie

zich eind september voor de 
kwali� catieronde door met 2-3 
te winnen van Bolivia.

Twaalf landen kwali� ceren 
zich voor de � naleronde met 
zestien, die in september (14-18, 
groepsfase) en november (23-
27, knock-out) wordt gespeeld. 
Kroatië plaatste zich als runner-
up van vorig jaar rechtstreeks, 
Groot-Brittannië en Servië kre-
gen een wildcard. Titelverdedi-
ger Rusland is geschorst. (BELGA)

start.”

Wie zijn volgens jou de favorieten?
“Pogacar, Alaphilippe, er staan ge-
noeg toppers aan de start. Ik kan een 
lang lijstje noemen. Deze koers is de 
voorbije jaren uitgegroeid tot een van 
de grootste wedstrijden na de vijf 

daar ook bij ben in de � nale.”

Strade Bianche, vanaf 12.55 uur 
op Canvas.
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