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E en kat vindt er haar jongen niet in terug.
Mooie uitdrukking, heel vaak van toepassing 

op de sport. Neem nu zwemmen dit jaar, met 
een aan gang zijnd wereldkampioenschap in 
Boedapest en in augustus een Europees kam-
pioenschap in Rome. Idem voor atletiek: een 
WK in Oregon, een maand later een EK in 
München en tussendoor krijgen we nog wat 

Diamond League-resultaten in de mailbox.
Voor deze moedersporten (zwemmen en atletiek) 

geldt nog een ander spreekwoord: de kip met de 
gouden eieren slachten. Er was een tijd dat de moda-
le sportlie� ebber de namen van de toppers in die 
sporten, en als het even kon ook hun tijden of presta-
ties, uit het hoofd kende omdat die nu eenmaal tot 
de algemeen verworven kennis behoorden. Niet lan-
ger. Vraag de voxpop – liever niet, maar bon – naar 
toppers en je hoort vast nog over Usain Bolt en 
 Michael Phelps.

Waar de kat nu wel haar jongen in terugvindt, is de 
competitieformule in het Belgi-
sche voetbal. Die geldt tot 2030, 
zegt de nieuwe Pro League-CEO 
Lorin Parys. Dat willen we nog 
wel eens zien, maar voorlopig is 
het dus met zestien clubs, met 
play-o� s, met drie potentiële da-
lers en stijgers, met halvering van 
de punten en tegelijk gaan ze ook 
de � nanciën gezond maken.

De argumenten van de clubs 
die vrezen voor calamiteiten on-
derin hebben het niet gehaald. 
Het andere argument voor die 
ene club ver bovenin die het zo belangrijk vindt om 
in Europa lang actief te zijn en dus een lang uitge-
sponnen, uitbollende competitie prefereerde, ook 
niet. Dit is een format op maat van de clubs die de 
hoop koesteren om kampioen te worden maar er 
meestal naast grijpen en die zo goed als zeker nooit 
gaan degraderen.

Maar welke kat durft nog een jong te baren, laat 
staan het daarna terug te vinden in het wielrennen? 
Is de aanloop naar het grote moment van het jaar al 
ooit zo versnipperd, verwarrend en onoverzichtelijk 
geweest? Nog niet zo heel lang geleden had je als 
 renner/ploeg de keuze tussen het Critérium du Dau-
phiné, zeg maar de Dauphiné, en de Ronde van Zwit-
serland om je voor te bereiden.

Nog iets eerder, ook eerder in de kalender want ge-
organiseerd rond eind mei, was er een alternatief 
voor de Dauphiné en Zwitserland. Dat was de Grand 
Prix du Midi Libre. De laatste werd georganiseerd in 
2002. Daar was ik bij, omwille van Lance Armstrong. 

Hij verloor de tijdrit van Igor González de Galdeano, 
won wel het classement général, maar is later uit de 
uitslag geschrapt.

Er was toen ten minste de schijn van wat strijd, 
waarbij de allergrootsten elkaar wel min of meer ont-
weken. Het zorgde met andere woorden voor een 
mooie, redelijk overzichtelijke opbouw naar de Tour 
de France. Niks daarvan dit jaar.

We hadden al de Dauphiné waarin het trio Roglic- 
Vingegaard-Van Aert namens Jumbo-Visma een twee-
de garnituur op een hoop reed. Aansluitend begon 
het wielercircus een voorstelling in Zwitserland waar 
wat andere grote namen aan deelnamen. Nog iets 
later begon La Route d’Occitanie, dat de opvolger 
moet worden van de Midi-Libre.

Dus, samenvattend: Roglic reed de Dauphiné en 
won die ook. Je kreeg niet de indruk dat daar iemand 
meereed die TJV het vuur aan de schenen kon leg-
gen. Reden die dan in Zwitserland, dat gisteren ein-
digde? Dat weten we ook niet echt, want onderweg 

verloren we een kwart van het 
peloton met corona. Het werd 
wel spannend in Zwitserland en 
het goede nieuws is de hernieuw-
de standvastigheid van winnaar 
Geraint Thomas.

Waren er wel veel toppers in 
Occitanië? Neen, ook niet echt, 
tenzij we Nairo Quitana namens 
Arkéa-Samsic nog serieus moeten 
nemen. De grootste van het mo-
ment, de topfavoriet voor de 
Tour, Tadej Pogacar dus, deed het 
nog anders. Hij was in zijn achter-

tuin met wat vrienden op vijfdaagse uitstap. Ze gaven 
die happening een naam: de Ronde van Slovenië.

Onderweg deden de � etsmaten elkaar af en toe de 
duvel aan op de � ets, niet moeilijk in Slovenië waar 
haast geen meter plat is. Ze droegen er wel zorg voor 
– het is te zeggen: hij droeg er zorg voor – dat de ver-
standhouding onder de vrienden goed bleef want als 
hij voorop ging rijden nam hij altijd een maat mee op 
zijn zitbuis of in zijn slipstream, kwestie van onder-
weg een klapke te kunnen doen. Bij de aankomst 
mochten de vrienden die hem vergezelden eerst 
over de streep passeren, al of niet na het winnen van 
een spelletje.

Het is niet duidelijk of het wielrennen wel beseft 
dat het twintig jaar geleden nog een sport was die 
leefde van een strijd op het scherp van de snede tus-
sen Amerikanen en het nu moet stellen met Slove-
nen die één of twee worden en elkaar daarbij net 
niet tongzoenen. Het laat dat soort geintjes als blad-
steen-schaar toch maar best achterwege.

Breed getackeld

Hans Vandeweghe
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Blad-steen-schaar

Pogacar nam in de 
Ronde van Slovenië 
altijd een maat mee, 
kwestie van onder-

weg een klapke 
te kunnen doen

Na de Belgische klassiekers heeft Tadej Pogacar de Tour voorbereid in thuisland Slovenië. © PHOTO NEWS

De explosieve Nigeriaan (1,76 
meter) moet de stand-in wor-
den van Michael Amir Murillo. 
De verwachting is dat de Pana-
mees Anderlecht zal verlaten. 
Naast die van Ishaq zit ook de 
transfer van de achttienjarige 
Ecuadoraan Nilson Angulo in 
de laatste rechte lijn. (KDZ)

Anderlecht betaalt 3 miljoen 
voor Nigeriaanse rechtsback
Anderlecht heeft zijn eerste 
 zomertransfer beet. De twintig-
jarige rechtsachter Abdulrazak 
Ishaq komt over van het 
 Zweedse Norrköping en legde 
dit weekend zijn medische tests 
af, vandaag wordt zijn transfer 
o�  cieel afgerond. Hij zet vol-
gens zijn entourage zijn hand-
tekening onder een contract 
van vier seizoenen in het Lotto 
Park. Met de overgang van 
Ishaq is een bedrag van iets 
meer dan 3 miljoen euro ge-
moeid. Norrköping bedong 30 
procent op de doorverkoop-
waarde.

Abdulrazak Ishaq 
speelde afgelopen 
seizoen bij 
 Norrköping, dat
zevende eindigde 
in Zweden

Meer haatberichten tegen 
voetballers op sociale media
Wereldvoetbalbond FIFA heeft 
een rapport gepubliceerd dat 
een duidelijke stijging aantoont 
van het aantal beledigingen ge-
richt aan voetballers op sociale 
media tijdens internationale 
competities. Daarom gaat de 
 organisatie samen met spelers-
vakbond FIFPro een plan uit-
werken “ter bescherming van 
ploegen, spelers, scheidsrech-
ters en supporters”.

Het rapport signaleert meer 
dan 400.000 berichten op soci-
ale media tijdens de halve � na-
les en � nale van het EK 2021 en 
de Africa Cup 2022. Daaruit 

blijkt dat meer dan de helft van 
de spelers werd beledigd. De 
beledigingen zijn voor een be-
langrijk deel a� omstig van 
landgenoten. Homofobe en ra-
cistische opmerkingen komen 
het vaakst voor.

FIFA-voorzitter Gianni Infan-
tino: “Helaas stellen we een 
zorgwekkende tendens vast in 
het publiceren van onaanvaard-
bare berichten. Deze vorm van 
discriminatie hoort niet thuis in 
het voetbal. We zullen er, onder 
meer met technische hulpmid-
delen, alles aan doen om dit in 
te perken.” (ANP/BELGA)

Tim Wellens: ‘Ik kwam in aan-
varing met Yves Lampaert en 
zat plots helemaal ingesloten.’ 
© BELGA

Ronde van België: 
Wellens baalt na 
relletje met Lampaert

De eerste drie boni� catiesecon-
den in de gouden kilometer gin-
gen naar Tim Wellens, die het 
haalde voor ploegmaat Arnaud 
De Lie en Yves Lampaert. Die 
laatste ging in de tweede spurt 
nogal hevig de confrontatie aan 
met Wellens, waardoor die geen 
seconden sprokkelde en Mauro 
Schmid er twee pakte. En in de 
laatste sprint greep Schmid 
twee seconden en Wellens één.  
Alles bleef dus zoals het was in 
de stand. Schmid (QuickStep) 
bleef Wellens (Lotto) honderd-
sten van een seconde voor.

“Ik ben toch teleurgesteld”, 
vertelde Wellens. “Ik kwam in 
aanvaring met Lampaert en zat 
plots helemaal ingesloten. Daar 
verloor ik wellicht de Ronde van 
België omdat ik mijn kansen niet 
kon verdedigen.”

Lampaert werd door de jury 
bestraft met een diskwali� catie 
en een boete van 200 Zwitserse 
frank (196 euro). “Maar dat ver-
anderde voor mij niets”, baalde 
Wellens, die ook wel naar zich-
zelf keek. “Ik had misschien wat 
meer tijd kunnen winnen in de 
individuele tijdrit, of in de rit 

Een felbevochten gouden 
kilometer heeft beslist over 
de eindzege in de Ronde van 
België. Daarin kwam Tim 
Wellens één seconde tekort. 
‘Dit doet pijn.’

van zaterdag in Durbuy. Het is 
moeilijk te zeggen waar ik het 
heb laten liggen. Wij hebben 
wel een heel spannende slot-
etappe gekregen.”

Voor de 22-jarige Schmid was 
het de eerste rittenkoers op zijn 
palmares. “Het was nipt maar 
dankzij mijn ploegmakkers ben 
ik erin geslaagd deze Baloise Bel-
gium Tour te winnen”, zei hij. 
“Dat Lampaert over de schreef 
ging? Ik heb dat niet gezien. Ik 
denk dat dit in het heetst van de 
strijd gebeurde zonder dat er 
kwade bedoelingen waren.”

Uiteindelijk won Fabio Jakob-
sen de slotrit met aankomst in 
Beringen. Dubbele winst voor 
QuickStep dus. (BELGA)


		2022-06-19T20:28:11+0200
	Preflight Ticket Signature




