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P aniek in Engeland. In het noorden is een 
cricketwedstrijd haast niet kunnen door-
gaan. Een jonge speler is onwel geworden in 
zijn eerste ODI (one day international). Dat 
gebeurde in Chester-le-Street, in de county 
Durham. In het noorden! Waar het nog meer 
regent en koeler is dan in de rest van het ei-
land, was het zo bloedheet afgelopen week-

end dat de spelers uitzonderlijk waterstops kregen. 
Die jongen kon er desondanks niet tegen.

Hitte en sport is een steeds terugkerend item als 
er over niet veel anders te berichten valt en als het 
uitzonderlijk heet is. In de zomer dus. Topsporters 
leren best met hitte om te gaan. Olympiërs weten 
dat al langer. Ik kan mij behalve Sydney in 2000, 
waar het de ene dag winter en de andere dag hoog-
zomer was, geen Olympische Spelen herinneren 
waarin het niet zestien dagen bloedheet was. Tokio 
2021 en Peking 2008 spanden de kroon.

Ook de Tour de France Hom-
mes kreeg met de hitte  te maken 
en opnieuw werd de paniektrom 
geslagen: wordt het niet veel te 
heet om te koersen? Het wórdt 
veel te heet en dat is onze eigen 
schuld, maar als er nu één sport 
is die wat hitte kan hebben, dan 
wel wielrennen. Bij sommige an-
dere sporten is de paniek soms 
wel terecht.

Ik heb ooit in een moordend 
heet Sevilla op het WK atletiek 
van 1999 de laatste kilometer van de 50 kilometer 
snelwandelen traag gewandeld. (Niet uit vrije wil, 
maar omdat we met de viplimo van toen nog ge-
woon vooraanstaand IOC-lid Jacques Rogge door 
dat afgrijselijke snelwandelen niet meer tot aan het 
stadion geraakten.)

Het kwik scoorde ruim boven de veertig graden. 
Wij uit de auto. Pu� end onze weg verdergezet, 
maar zie, daar kwamen de wandelaars aangehob-
beld. Dat beeld van die uitgemergelde, uitgedroog-
de halve lijken die wanhopig uitkeken naar de poort 
van het stadion, waar ze nog een rondje moesten  
heupwiegen, het zal mij altijd bijblijven.

Maar vooral dan toch het beeld van de Mexicaan 
die was beginnen te lopen in achtervolging op een 
o�  cial die hem in de laatste kilometer had uitgeslo-
ten omdat hij voor de derde keer fout had gehob-
beld. De o�  cial was geen partij voor de Mexicaan 
en het kwam tot een handgemeen.

Langeafstandslopen en snelwandelen en alle 
events in de buitenlucht waar ze ook al snel twee, 
drie uur of langer over doen zijn veel gevaarlijker in 
de hitte dan wielrennen. Wielrenners hebben nog 

het geluk van hun hoge snelheden die vanzelf a� oe-
ling geven. Net als de vertering van voedsel een dis-
criminerende factor is in topsport is de vertering 
van hitte dat ook. Wie niet tegen de hitte kan, moet 
wat trager rijden en minder kilojoules verbranden 
en zodoende minder warmte genereren, het is niet 
anders.

Te heet is te heet natuurlijk. Zoals wanneer je het 
zweet niet meer kwijt kunt. Daarvoor bestaat in de 
wielrennerij zoiets als een hitteprotocol. Technisch 
gezien had dat in de Tour de France een paar keer 
kunnen worden toegepast, maar wat moet je dan 
met het vipvertrekdorp, met het vipaankomstdorp, 
met de rechtstreekse uitzending? Met de karavaan? 
De Tour is de Tour, heiliger dan heilig in Frankrijk 
en voor het peloton dat met corona heeft beseft dat 
het de almacht van ASO voor eens en voor altijd zal 
accepteren.

Dat de koers zich vragen stelt over het klimaat 
kan best. Het klimaat kan zich 
veel meer vragen stellen over de 
koers. Wielrennen is met de � ets 
rijden. Dat is de meest ecolo-
gisch verantwoorde vervoersmo-
dus, na wandelen. Paradoxaal 
toch dat op deze planeet wellicht 
geen sport te vinden is met een 
zwaardere ecologische voetaf-
druk dan het wielrennen in het 
algemeen en de Tour de France 
en de andere grote rittenwed-
strijden in het bijzonder.

De Tour is een rondtrekkend circus en zoals be-
kend zijn verplaatsingen de grootste uitstoters van 
CO2. QuickStep-Alpha Vinyl berekende dat de jaar-
lijkse CO2-uitstoot gelijk was aan een auto die 179 
keer rond de wereld rijdt of 539 retourvluchten 
 tussen Brussel en New York. Dat is voor een heel 
seizoen wellicht een � inke onderschatting.

Om al deze CO2 te compenseren zijn 3.099 voet-
balvelden aan bos nodig. Om dat te compenseren 
helpt QuickStep mee een bos te planten. Niet in 
 Wevelgem, waar elke boom een feest is, maar in 
Bretagne. Lovenswaardig, maar wel greenwashing. 
Overigens is er voor 2022 niks meer te vinden van 
het zogenaamde #itstartswithus.

Doe dat voor de Tour maal 22 ploegen, reken 
daarbij de verplaatsingen van meer dan honderd-
duizend mensen elke dag over een afstand van hon-
derd kilometer of meer, allemaal in auto’s met ver-
brandingsmotoren. Rij de Galibier op een dag voor 
de Tour en kijk wat daar allemaal geparkeerd staat 
in de mooie natuur en je beseft op slag dat wielren-
nen op deze schaal, met deze logistiek, onmogelijk 
vol te houden is.

Felice Mazzu ziet een zwakke 
eerste helft. © PHOTO NEWS

Anderlecht toont 
twee gezichten tegen 
Cercle Brugge

Op de persconferentie na de 
match trok Felice Mazzu een 
� esje spuitwater open. Wellicht 
zaten daarin meer sprankels 
dan in het spel van Anderlecht 
zaterdagnamiddag. Vooral de 
eerste helft op Cercle was niet 
om aan te zien.

“We waren veel te kwetsbaar 
voor de rust, mentaal slap. We 
slaagden er niet in om te doen 
wat we hadden voorbereid”,  
was Mazzu scherp voor zijn 
groep. “Zo’n helft spelen is sim-
pelweg verboden bij Ander-
lecht. Op basis daarvan verlie-
zen we de wedstrijd.”

Mazzu’s ontgoochelde blik 
sprak boekdelen. Net zoals zijn 
korte, cynische reactie op een 
vraag over de rode kaart van 
 Ishaq Abdulrazak. “We zullen 
hem de komende dagen probe-
ren de positieve energie te laten 
terugvinden.”

Verdediger Hannes Delcroix 
trad de analyse van zijn coach 
bij. “Deze prestatie heeft niets 
te maken met onderschatting, 
maar met een gebrek aan 
scherpte. Laten we nu ook niet 

Een tienkoppig Anderlecht 
verloor zaterdag met 1-0 van 
Cercle. De teleurstellende 
prestatie van zijn ploeg zat 
coach Felice Mazzu diep. 
Mentaal oplapwerk richting 
de Europese voorrondes.

te negatief doen. Donderdag 
volgt een nieuwe match en dan 
moeten we deze vergeten. We 
zijn een team en zullen elkaar 
steunen.”

Hoewel Paide Linnamees-
kond klinkt als een hapklare 
brok kijkt Anderlecht best uit. 
De Esten hebben niets te verlie-
zen in de Conference League. 
Mazzu zag toch enkele positieve 
elementen om mee te nemen. 

“We hebben in de tweede 
helft alle risico’s genomen en 
onszelf daarmee bevrijd. We 
creëerden zelfs de beste kansen 
van de hele match, alleen gin-
gen ze er niet in. Jammer dat we 
dan nog verloren. We zullen ons 
vooral mentaal moeten herpak-
ken. De kwaliteiten hebben 
mijn spelers alleszins.” (SVL)

heid, dan wacht de Marokkaan-
se international een maanden-
lange revalidatie en mag hij een 
kruis maken over het WK. Het 
zou een enorme domper zijn. 
Tissoudali kan ook een eventue-
le transfer in het water zien val-
len. De voorbije week schermde 
hij met Qatarese interesse, on-
der meer van Al-Rayyan.

Tegen STVV gaf AA Gent de 
zege weg in de slotfase, net als 
tegen Standard. En dat na een 
� ater van Davy Roef, die op een 
hoekschop onder de bal door 
ging. Met twee op zes dreigt ook 
dit jaar een slechte start. (ABD)

Tissoudali (kruisband) 
vreest voor WK en transfer
Op krukken hinkte hij de Ghe-
lamco Arena uit. Aangeslagen 
en met een zorgelijke blik in de 
ogen. De Gentse sterkhouder 
Tarik Tissoudali maakte in de 
eerste helft een verkeerde be-
weging met zijn rechterknie. Hij 
probeerde nog even, maar 
vroeg uiteindelijk toch om een 
wissel.

Coach Hein Vanhaezebrouck 
liet na a� oop uitschijnen dat het 
er ernstig uitzag. Tissoudali 
vreest dat hij zijn kruisband 
heeft gescheurd. Vandaag volgt 
een MRI-scan.

Wordt zijn vrees werkelijk-
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Ecologische voetafdruk

Dat de koers zich 
vragen stelt over 

het klimaat kan best. 
Het klimaat kan zich 

veel meer vragen 
stellen over de koers

Een sliert auto’s volgt de renners over de Col de Spandelles tijdens de voorbije Ronde van Frankrijk. © AFP

Jupiler Pro League
Union - Charleroi 1-0
Cercle Brugge - Anderlecht 1-0
KV Oostende - KV Mechelen 2-1
OH Leuven - Westerlo 2-0
AA Gent - STVV 1-1
Racing Genk - Standard 3-1
Eupen - Club Brugge 2-1
Seraing - KV Kortrijk 0-1
Antwerp - Zulte Waregem gisteravond

Speeldag 2

1. OH Leuven 2   6
2. Union 2   4
3. Zulte Waregem 1   3
3. Antwerp 1   3
5. Racing Genk 2   3
6. Charleroi 2   3
7. Anderlecht 2   3
8. Club Brugge 2   3
9. Westerlo 2   3

10. Eupen 2   3
11. KV Oostende 2   3
12. Cercle Brugge 2   3
12. KV Kortrijk 2   3
14. AA Gent 2   2
15. STVV 2   2
16. Standard 2   1
17. KV Mechelen 2   0
18. Seraing 2   0

Stand


