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Breed getackeld

Medaille voor Peters en
Broekx op WK kajak
Hermien Peters en Lize Broekx
hebben brons veroverd in de K2
500 meter op het WK kajak in
het Canadese Halifax. In 1:52.64
moest het Limburgse duo alleen Karolina Naja en Anna
Pulawska uit Polen (1:49.87) en
Paulina Paszek en Jule Hake uit
Duitsland (1:50.28) voor laten
gaan. De Nieuw-Zeelandse Lisa
Carrington, meervoudig olympisch en wereldkampioene,
nam met Alicia Hoskin vrede
met een vierde plaats.
Peters en Broekx, vorig jaar
negende op de Spelen in Tokio,
evenaarden hun beste resultaat

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Hermien Peters
nam revanche na
haar vierde plaats
in de individuele
500 meter

Dubbele nachtmerrie

op een groot kampioenschap.
Vorig jaar werden ze op het WK
in Kopenhagen ook al derde.
Zaterdag greep Peters met
een vierde plaats in de K1 500
meter nog net naast eremetaal.
Artuur Peters en Bram Sikkens werden zevende in de Bfinale van de K2 500 meter. (DM)

Campenaerts geniet
nog meer van ambiance
dan van zege in Leuven
Victor Campenaerts heeft
zijn eerste overwinning van
het seizoen beet. In de Tour
of Leuven-Memorial Jef
Scherens troefde hij de
Tsjech Zdenek Stybar af.
Op de Bondgenotenlaan in Leuven nam Victor Campenaerts
de maat van Zdenek Stybar in
een sprint met twee. De Noor
Alexander Kristoff won op twintig seconden de sprint van het
peloton om de derde plaats.
Julian Alaphilippe speelde geen
rol van betekenis.
“Ik had deze koers echt wel
met rood aangekruist”, reageerde Campenaerts. “Ik vind het
parcours fantastisch. Ik woon
hier al een tijdje in de buurt en
ken het hier als mijn broekzak.
De ploeg was bijzonder gemotiveerd. Wij hebben altijd overwicht gehad. Winnen van Stybar in de sprint is ook wel
speciaal. Ik drong hem de kop
op want hij was op papier de
snelste van ons tweeën.”
Voor Campenaerts was het de
eerste zege van het seizoen, nadat hij eerder dit jaar al vierde
werd in Dwars door Vlaanderen
en brons pakte op het Belgisch
kampioenschap tijdrijden. “Ik
voel me de laatste tijd wel goed.
Koersen draait niet alleen om
winnen. Ik besef door ouder te
worden dat er meer achter het

wielrennen schuilgaat. Voor mij
betekent
koersen
plezier,
vriendschap en toffe beleving.
Voor de supporters is dat vooral
entertainment en voor sommige mensen is wielrennen hoop.”
Lotto-Soudal had ook Arnaud
De Lie mee in de vlucht, maar
de sprinter moest voor de finale
afhaken. “Wij hebben dan maar
geschakeld. Ik ben alvast heel
tevreden met deze zege.”
Die levert Lotto-Soudal belangrijke punten op voor het
behoud in de WorldTour. “Aan
goede resultaten hangen nu
eenmaal punten vast. Maar wij
koersen niet om punten te
sprokkelen, wel om mooie prestaties neer te zetten.” (BELGA)

Victor Campenaerts viert op de
Bondgenotenlaan in Leuven.
‘Ik had deze koers echt wel met
rood aangekruist.’ © BELGA

Giggs en Mendy komen
deze week voor rechter
Vandaag begint in Manchester
het proces tegen ex-voetballer
Ryan Giggs. De Welshman moet
zich verantwoorden voor huiselijk geweld en riskeert tot vijf
jaar gevangenisstraf.
Giggs werd in november
2020 opgepakt na een klacht
van zijn toenmalige partner
Kate Greville. Die beschuldigde
hem van jarenlang lichamelijk
geweld en controlerend gedrag.
Ook haar zus uitte soortgelijke
beschuldigingen. In april vorig
jaar verscheen Giggs al eens
voor de rechter. De gewezen
winger van Manchester United

pleitte toen onschuldig en werd
op borg vrijgelaten. Hij besloot
niettemin te stoppen als bondscoach van zijn land.
Overigens start deze week
nog een tweede proces in Engeland met een topvoetballer als
centrale figuur. De Franse verdediger Benjamin Mendy, die
voor Manchester City uitkomt
maar al een jaar geschort is,
moet zich vanaf woensdag voor
de rechter in Chester verdedigen tegen acht aanklachten wegens verkrachting, een poging
tot verkrachting en seksuele
agressie. (AFP)

D

De Amerikaanse basketbalkampioene Brittney Griner verlaat de rechtszaal in Chimki, nabij Moskou.
Ze krijgt negen en een half jaar cel voor het bezit en het smokkelen van drugs. ©AFP

e krant The New York Times publiceerde voriDe uitleg nadat ze schuldig had gepleit, dat ze de
ge week een foto van IK-1 of Strafkolonie Nr.
cannabisolie nodig had om haar blessures te ver1 in Novoye Grishino, een stadje ten noorden zachten, moest als verzachtende omstandigheid gelvan Moskou. Het is een vroeger weeshuis,
den, maar klinkt als onzin. Griner wilde op tijd en
omgebouwd tot gevangenis voor vrouwen.
stond een beetje high worden in haar appartement
Daar wacht de basketbalster en basketbalin Jekaterinenburg. Niet meer, maar ook niet minster Brittney Griner op haar terugkeer naar
der. Dat is verboden in het land van haar werkgever
de Verenigde Staten. De tweevoudig olymen dat had ze moeten weten. Of het negen en een
pisch kampioene is 2,06 meter en slaapt er op een
half jaar gevangenis wettigt, doet niet ter zake. Tien
te korte matras.
jaar had ook gekund want dat was het maximumHaar terugkeer is voor ten vroegste over een paar
tarief voor haar vergrijp, en die Russische strafmaat
weken, en ten laatste over negen en een half jaar.
heeft voor alle duidelijkheid niks te maken met de
Dat is de straf die Griner heeft gekregen omdat ze
gruwel in Oekraïne.
twee ampullen met cannabisolie in haar bagage had
De nachtmerrie is dubbel: voor Griner en voor de
zitten toen ze op 17 februari vanuit de VS op SjereAmerikaanse regering. Een zwarte, openlijk lesbimetjevo landde en niet naar Jekaterinenburg vloog
sche Amerikaanse atlete – de eerste lesbienne met
maar achter de tralies.
een Nike-contract – gevangen in een land dat een
17 februari was precies een week vóór Poetin begrondige hekel heeft aan alles wat ook maar ruikt
sloot om Oekraïne een bezoekje
naar, aldus de Russen, westerse
te brengen in het kader van zijn
verdorvenheid zoals homorechspeciale militaire operatie. De
ten en drugs, wat moet je daarJe zal maar
troepenopbouw en het spierbalmee als je Joe Biden bent?
lengerol waren dan al een tijd
Mevrouw Griner, Cherelle,
president van de VS
aan de gang.
heeft al geklaagd dat Biden niet
zijn en dan het
Dat Griner en al die andere
genoeg doet. Je zal maar presidossier-Griner
buitenlanders die in Rusland
dent van de VS zijn en dan het
sportten toch zo lang mogelijk
dossier-Griner op je bordje krijop je bordje krijgen
zijn gebleven of tegen een heikegen. Enerzijds wil je niet in een
le geopolitieke achtergrond toch
conflict betrokken worden, maar
zijn teruggekeerd, heeft te maje levert toch wapens en logistieken met contractuele verplichtingen. Maar evenke steun tegen een vijand. Waarna je aan diezelfde
zeer met kortzichtigheid. In Rusland was veel geld
vijand beleefd moet vragen om één van je staatsburte verdienen, het meeste geld van de hele wereld in
gers eventjes te pardonneren, hoewel die een verhaar sport.
grijp heeft gepleegd en daarvoor is bestraft volgens
De keuze voor Rusland was al langer discutabel.
de geldende regels van dat land.
Het was al veel eerder dan 24 februari 2022 een
Niet makkelijk, het dossier-Griner, niet voor Grinare dictatuur, en dat hebben die sportsterren heel
ner en sympathisanten, maar nog minder voor de
even vergeten om te kunnen cashen. Andere Ameri- Amerikaanse regering. Dat de VS er nu aan denken
kanen als Jamierra Faulkner, Epiphanny Prince en
om een atlete die voor het bezit van cannabisolie is
Becky Hammon gingen nog een stap verder en lieveroordeeld te ruilen voor de grootste illegale waten zich tot Russische naturaliseren, per speciaal
penhandelaar van de wereld is helemaal absurd.
presidentieel decreet, en speelden zelfs met de RusOlympische kampioenen in de bak, dat is een uitsische nationale ploeg.
zondering. Met uitzondering van Mamo Wolde, winVoor wie het belangrijk vindt: de eerste twee zijn
naar van de marathon in 1968 en politiek gevangene
zwart, Hammon is blank en zij kreeg destijds de
in Ethiopië, lijkt het inmiddels wel een Amerikaans
meeste kritiek. Zij is nu coach van het WNBA-team
specialisme. Marion Jones (2000) loog over doping
in Las Vegas en sprak haar gruwel al uit over wat
en zat een jaar vast. Tim Montgomery (2000) kreeg
Griner is overkomen. Dat is ongetwijfeld een nachtvijf jaar voor het dealen van heroïne, net als sprinmerrie, maar als je in hetzelfde tasje als je vaper
ter Bob Hayes (1964, een jaar). Cassius Clay, later
cannabis (weze het in olie) binnen probeert te
Muhammad Ali, moest ook vijf jaar brommen, maar
smokkelen in een land dat bekendstaat als erg
zat geen dag. Griner heeft de twijfelachtige eer de
streng voor drugs, dan geldt hiervoor geen andere
eerste olympisch kampioene te zijn die gevangen zit
kwalificatie dan dom, dommer, domst.
in een ander en openlijk vijandig land.

