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Open categorie

S tel: je zwemt, in competitie, en je staat er-
gens anoniem hoog in de ranking van je fa-
voriete afstand, maar je wilt nummer één 
worden. Wat zijn je opties dan?

Beter en meer trainen? Je traint al tien 
keer per week, inclusief droog- en kracht-
training. Veel rek ziet er niet meer op.

Doping? Als je dat al zou overwegen: niet 
doen. Je wint er hooguit een paar tientallen plaat-
sen mee, maar de beste word je nooit.

Een speciaal pak? Mag niet meer.
Je enige hoop is een geslachtsverandering, als je 

tenminste een man bent en bereid bent vrouw te 
worden.

Hoe oprecht ook de drijfveer om zoiets ingrijpends 
als een transitie te ondergaan, dat is precies wat de 
universitaire zwemmer William Thomas is overko-
men. Hij was een meezwemmer op de 500 yards bij 
de mannen op universitair niveau, werd in 2019 Lia 
Thomas, won in maart van dit jaar de 500 yards en 
werd eerste op de universitaire 
ranglijst, bij de vrouwen.

Om alles in perspectief te plaat-
sen: Lia Thomas zwom negen se-
conden trager dan het record van 
de topzwemster Katie Ledecky, die 
wel is geboren als vrouw. Thomas 
had dus nog wat werk om haar 
droom – deelnemen aan de Olym-
pische Spelen van Parijs in 2024 – 
waar te maken. Eerder deze week 
bleek dat ze die mag opbergen. 
Van de internationale zwembond 
FINA heeft ze de deur op haar neus gekregen.

Wat was het schrikken dat uitgerekend dat bejaar-
dentehuis van het wereldzwemmen met de meest 
verregaande verordening kwam in de kwestie rond 
trans vrouwen. Zij mogen bij vrouwen in competitie 
uitkomen, aldus FINA, op voorwaarde dat ze hun 
transitie voor hun twaalfde hebben doorgemaakt.

Je had tot nog toe de bepaling van het Internatio-
naal Olympisch Comité die de beslissing per sport 
aan de internationale bonden overliet. Dat werd als 
laf aangezien, maar dat was wetenschappelijk de 
enige juiste visie. Niet alle sporten zijn gelijk, niet 
alle trans vrouwen hebben in alle sporten evenveel 
voordelen, maar ze hebben wel in alle sporten een 
voordeel als ze als man zijn geboren en de puberteit 
als man hebben doorgemaakt. Daarom drong een 
reglementering zich op.

Zo had je al de bepaling van World Athletics, de 
internationale atletiekbond, die zegt dat een trans 
vrouw ten minste twee jaar haar testosterongehalte 
onder de 5 millimol moet houden, maar nu het 

voorbeeld van de zwembond wil volgen. De inter-
nationale wielerbond UCI vindt dan weer dat het 
2,5 millimol moet zijn. Ja, het is ingewikkeld en het 
zal nog ingewikkelder worden.

Vrouwensport bestaat nu eenmaal met dank aan 
de binaire opdeling in geslachten. Het voordeel van 
de mannelijke puberteit staat onomstotelijk weten-
schappelijk vast. Het bedraagt minimaal 10 procent 
in uithoudingssporten zoals lopen, zwemmen en 
� etsen, maar kan oplopen tot de helft in hockey en 
honkbal bij de sleeppush en de worp. Het grootste 
verschil wordt gemeten bij de vuistslag, die bij de 
mannen 160 procent harder is dan bij de vrouwen.

In de meeste sporten presteren jongens rond hun 
veertiende doorgaans beter dan de absolute wereld-
top bij de vrouwen, met dank aan de mannelijke 
puberteit. Uit studies blijkt nu dat dit voordeel ver-
mindert bij de typische hormoonbehandelingen 
voor trans vrouwen, maar nooit helemaal ver-
dwijnt. Toch is er een categorie activisten die vindt 

dat inclusie voorop moet staan. 
Daartegenover staat de 99,999 
procent sportvrouwen die vin-
den dat voormalige mannen bij 
hen niks te zoeken hebben.

De trans vrouw in de topsport 
is al een tijdje hét hot item van 
het moment, vooral in de Angel-
saksische landen. Je had dit jaar 
Lia Thomas in het zwemmen. 
Vorig jaar was er de Nieuw-Zeel-
andse Laurel Hubbard in het ge-
wichthe� en, voor wie op de Spe-

len in Tokio de wereldpers was uitgerukt, maar die 
helemaal de mist in ging. Daar is nu nog de Engelse 
wielrenster Emily Bridges bij gekomen, die net als 
Thomas naar Parijs 2024 wil. Premier Boris Johnson 
heeft Bridges onlangs helemaal afgebrand en in de 
VS overkwam Thomas hetzelfde met Trump-zender 
Fox, waardoor het debat ook een politieke dimensie 
kreeg.

De FINA heeft het trouwens slim aangepakt. Zij 
willen trans vrouwen wel een kans geven om in 
competitie uit te komen in een open categorie. 
Geen mens die weet hoe dat praktisch in zijn werk 
moet gaan. Voor een aparte categorie trans zwem-
mers vinden ze nooit genoeg atleten van niveau.

Of ze zouden van het mannenzwemmen een 
open categorie kunnen maken en dan zwemmen 
trans vrouwen gewoon weer tegen mannen zoals 
voorheen. Of ze zouden, zoals al is geopperd, die 
open categorie in de paralympische sporten kun-
nen onderbrengen in aparte hormonale categorie-
en. Die hebben ervaring zat met classi� caties.
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De Amerikaanse Lia Thomas (geboren als William Thomas) droomt van de Olympische Spelen in 2024, 
maar wordt door de internationale zwembond niet toegelaten in de vrouwencompetitie. © AFP

Alison Van Uytvanck verloor 
slechts twee van haar veertien 
graswedstrijden. ‘Ik haalde 
echt een hoog niveau.’ © AFP

Van Uytvanck loert 
stiekem naar achtste 
� nale op Wimbledon

De voorbije twee weken ver-
overde Alison Van Uytvanck 
twee WTA-titels (Surbiton en 
Gaiba). Ze leed amper twee ne-
derlagen in veertien graswed-
strijden. “Ik heb echt een hoog 
niveau gehaald”, zegt Van Uyt-
vanck. “Ik won van Elise Mer-
tens in Rosmalen en speelde 7-6 
in de derde set tegen de num-
mer zes van de wereld (Aryna 
Sabalenka, red.). Als je vertrou-
wen hebt, dan kun je met de 
toppers mee. Dat is gewoon zo.”

Dan moet de 28-jarige Grim-
bergse geen schrik hebben van 
Emma Raducanu. Het Britse ta-
lent, dat vorig jaar uit het niets 
de US Open won, staat dicht bij 
de top tien maar moest in haar 
eerste grastoernooi in Notting-
ham opgeven met een verrek-
king. Sindsdien kwam ze niet 
meer in actie.

“Dit is zeker geen makkelijke 
loting”, meent Van Uytvanck. 
“Ze heeft hier vorig jaar nog de 
achtste � nale gehaald. Ik hoop 
mijn niveau van de voorbije we-
ken te etaleren.”

Vier jaar geleden bereikte 

Als beste Belgische gras-
speelster van het seizoen 
begint Alison Van Uytvanck 
met frisse moed aan haar 
achtste Wimbledon. Emma 
Raducanu in ronde één is 
wel een lastige tegenstander.

Van Uytvanck zelf de vierde 
ronde op Wimbledon nadat ze 
onder meer titelverdedigster 
Garbiñe Muguruza wist uit te 
schakelen. Is zo’n run weer mo-
gelijk? “Ik heb veel grastennis in 
de benen en dat zou zeker moe-
ten helpen. Belangrijk voor mij: 
als ik kan genieten, speel ik 
meestal ook mijn beste tennis.”

Met concrete doelstellingen is 
Van Uytvanck niet te veel bezig, 
vertelt ze. “Ik probeer vooral 
met een goede attitude op de 
baan te staan. Het zou mooi zijn 
om rond die top dertig te ko-
men. Mijn hoogste ranking ver-
breken (WTA 37), dat blijft wel 
een doel. Maar we beginnen 
met Wimbledon.” (FDW)

Valcke zou zichzelf bij de ver-
koop van de uitzendrechten 
hebben verrijkt. Een deel van 
de rechten kwam terecht bij 
Al-Khelaï� , die ook de baas is 
van de beIN Media Group. In 
ruil daarvoor mocht Valcke ge-
ruime tijd kosteloos een luxe-
villa op Sardinië bewonen die 
eigendom is van de Qatarees.

Een Zwitserse rechtbank 
sprak Al-Khelaï�  in oktober 
2020 al vrij in deze zaak. Valcke 
kreeg toen een voorwaardelijk 
gevangenisstraf van 120 dagen. 
De aanklagers gingen echter in 
beroep. (ANP/RTR)

PSG-voorzitter ontloopt 
opnieuw gevangenisstraf
Een Zwitserse rechter heeft 
voorzitter Nasser Al-Khelaï�  
van Paris Saint- Germain weer 
vrijgesproken van corruptie. 
Justitie had in maart 28 maan-
den celstraf geëist tegen de 
Qatarees, die lid is van het 
UEFA- bestuur. Jérôme Valcke, 
voormalig secretaris- generaal 
van de FIFA, kreeg in de be-
roepszaak een voorwaardelijke 
celstraf van elf maanden.

Al-Khelaï�  en Valcke werden 
beschuldigd van corruptie bij 
de verdeling van tv-rechten 
voor verschillende WK’s voet-
bal, na een onderzoek in 2017. 

voor te krijgen. Ik tekende hier 
voor vier à vijf jaar en ben niet 
van plan van de ene club naar 
de andere te hoppen.”

Kompany krijgt slechts vijf 
weken om het seizoen voor te 
bereiden. “Hopelijk kunnen we 
snel enkele nieuwe spelers ver-
welkomen.” (BELGA)

Kompany blijft voor 
meerdere jaren bij Burnley
Vincent Kompany heeft bij 
Burnley een overeenkomst voor 
vier à vijf seizoenen onder-
tekend. Dat maakte hij bekend 
tijdens zijn eerste persmoment 
als coach van de tweedeklasser.

“Ik had meerdere opties”, zei 
Kompany. “Maar ik heb gespro-
ken met de voorzitter en een 
vijftal mensen van de club over 
de ambities. Het zijn die ge-
sprekken die me hebben over-
tuigd. De ambitie is de promotie 
naar de Premier League. Als dat 
niet gebeurt moeten we rustig 
blijven. Het komt erop neer de 
koers aan te houden en daar tijd 

Vincent Kompany: 
‘Onze ambitie is 
de  promotie 
naar de Premier 
League’
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