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Breed getackeld

Bokslegende Foreman
ontkent seksueel misbruik
De Amerikaanse ex-topbokser
George Foreman (73) is door
twee vrouwen aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De feiten zouden in de jaren zeventig
hebben plaatsgevonden, toen
de vrouwen minderjarig waren.
Volgens Denise S. en Gwen H.
bouwde Foreman eerst een vertrouwensrelatie van enkele jaren met hen op alvorens over te
gaan tot het misbruik. Nadien
werden ze gedwongen om seks
te hebben met hem op verschillende plaatsen in Californië.
Vorige maand anticipeerde
de entourage van Foreman met

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
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de publicatie van een verklaring
reeds op de aanklacht. “De
voorbije zes maanden probeerden twee vrouwen miljoenen
dollars te ontfutselen van mezelf en mijn familie”, vertelt Foreman daarin. “De beschuldigingen ontken ik volledig.”
Foreman werd in 1968 olympisch kampioen bij de zwaargewichten en veroverde in 1973 de
wereldtitel na een kamp tegen
Joe Frazier. Die titel moest hij
een jaar later reeds afstaan aan
Muhammad Ali na een episch
gevecht in Kinshasa, de ‘Rumble in the Jungle’. (AFP/BELGA)

De baronie Nationale Loterij

Na rustpauze begint
Pogacar aan korte
sprint naar WK
Wout van Aert maakte
vorige week zijn rentree,
zondag gaat ook Tadej Pogacar weer koersen. Zij zijn de
blikvangers in de Bretagne
Classic, een race van 255
kilometer met start en aankomst in Plouay.
Na vier weken zonder koers
komt Tadej Pogacar zondag aan
de start van de Bretagne Classic
in Plouay. Hij reisde, zoals Wout
van Aert ook van plan was, op
zijn Tour-conditie door naar de
Clásica San Sebastián. Van Aert
startte uiteindelijk niet, Pogacar
deed dat wel maar gaf op.
“Fysiek en mentaal is de Tour
erg zwaar geweest”, zegt Joxean
Fernández Matxin, de manager
van UAE. “Het was een voortdurend gevecht van Pogacar om
de Tour toch te winnen, anderen hadden het op zijn tweede
plaats gemunt. Dat ging gepaard
met veel stress. Het was belangrijk dat Pogacar na de Tour ontspanning kon vinden.”
Dat kon als supporter voor
zijn vriendin Urska Zigart, die
deelnam aan de Tour de France
Femmes. Misschien ging hij in
Monaco een keer met de Porsche rijden, die hij kocht na zijn
eerste Tour-zege in 2020. Die
staat overigens in de garage van
Michael Matthews geparkeerd.
Volgens Matthews omdat Poga-

car geen garage heeft in Monaco. Volgens Pogacar omdat hij
dan gratis van de elektriciteit
van Matthews kan profiteren.
Nu worden de dingen weer
serieuzer, met de Bretagne Classic en begin september de GP’s
van Quebec en Montreal. “Alles
staat in het teken van het WK in
Australië”, zegt Matxin. “Plouay
is belangrijk als een eerste test.
We hebben het plan herzien om
Pogacar nog de Vuelta te laten
rijden. Beter leek het ons om
hem via een aantal eendagswedstrijden klaar te stomen
voor het WK. Pogacar zal in
Plouay en in Canada voor de
overwinning koersen. Dat doet
hij altijd.” (MG/JDK)

De Clásica San Sebastián op
30 juli is voorlopig de laatste
koers van Tadej Pogacar.
© SIROTTI / ICON SPORT

Herrada wint in Vuelta,
Evenepoel behoudt rode trui
Jesus Herrada heeft de zevende
etappe in de Vuelta gewonnen.
Na 190 kilometer van Camargo
naar Cistierna bleek de ervaren
Spanjaard van Cofidis de snelste
van een kopgroep van vijf. De
Belg Jimmy Janssens strandde
op de vierde stek, hij moest ook
de Italiaan Samuele Battistella
en de Engelsman Fred Wright
voor laten gaan. Sam Bennett
won op 29 seconden de pelotonsprint.
Remco Evenepoel behield
probleemloos de rode leiderstrui. “Het doel is om die trui te
houden tot de tijdrit van dins-

Voor Herrada was
het zijn tweede
zege dit seizoen.
In april won hij
de Classic Grand
Besançon Doubs

dag en daar mijn voorsprong
groter te maken”, zei hij.
Vandaag rijden ze van La Pola
Llaviana naar Collado Fancuaya,
een klim van 10 kilometer aan
8 procent. Onderweg hebben
de renners dan al twee cols van
tweede en drie van derde categorie opgepeuzeld. (BELGA)
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De twintigjarige Arnaud De Lie boekt in Zottegem al zijn negende profoverwinning. Toch mag hij van zijn
ploeg niet naar het WK voor beloften. © PHOTO NEWS

otto-Soudal weigert om Victor Campenaerts,
Een wereldtitel had een mooie aanvulling kunnen
Florian Vermeersch, Tim Wellens en Arnaud
zijn op die negen profoverwinningen, zijn status van
De Lie af te staan aan de nationale selectie
sterkste stijger in de profranking en zou het verdere
voor het WK op de weg in Wollongong. Dat ligt
verloop van zijn carrière en zijn verloning ten goede
in Australië en om daar te geraken, beetje aan
komen. Een mooie, rustige opbouw naar zo’n WK
te passen, te koersen en weer weg te geraken
zou hem ook veel hebben geleerd over zichzelf en
ben je al snel twee weken kwijt. In die twee
zijn capaciteiten. In plaats daarvan moet hij zo vaak
weken moeten vooral Campenaerts en De Lie
als mogelijk in de meest onooglijke wedstrijdjes opvoor hun ploeg punten sprokkelen in Gooik, Isberdraven in de hoop in de punten te rijden.
gues, Torhout en omstreken.
De Belgische wielerbond zweeg zedig en “toonde
Die punten heeft Lotto-Soudal nodig om de volbegrip”. Veel, zo niet alles, heeft te maken met de
gende drie jaar bij de WorldTour te kunnen blijven.
systeemfouten in het Belgische wielrennen.
Naar het schijnt scheelt het een serieuze slok op de
De Nationale Loterij subsidieert enerzijds Belgian
sponsorborrel als de ploeg niet verzekerd zou zijn
Cycling en is anderzijds eigenaar van de ploeg Lottovan deelname aan de Tour de France en dat risico is
Soudal. Technisch gezien is er een verschil: het geld
erg reëel als ze geen WorldTour meer zijn. Dat plotse
voor de wielerbond komt grotendeels uit de pot van
besef staat haaks op eerdere grootsprakerige verklade herverdeling van het gokgeld (wellicht, want
ringen dat de WorldTour geen must is, dat er ook
transparantie daarrond is niet het sterke punt). Het
wielerleven is zonder de Tour, en
geld voor de wielerploeg komt
dat ze zich niet zouden laten vervanuit het marketingbudget waarleiden door een amechtige jacht
mee de Nationale Loterij de beop puntjes.
volking wil aanzetten om nog
Met haar marketingEnkele maanden later klinkt
meer te gokken. Conclusie: met
het Lotto-verhaal helemaal anhaar marketingbudget onderbudget ondergraaft
ders. Nieuwbakken sponsor
graaft de Nationale Loterij haar
de Nationale Loterij
Dstny stond al meteen op de
eigen goede doel, de Belgische
haar eigen goede
shirts in de voorbije Tour en sinds
sport beter maken.
hun komst is het alle hens aan
Verbazingwekkend hoe weinig
doel, de Belgische
dek om de WorldTour te halen.
animo daarover is in de publieke
sport beter maken
Niet dat er op het WK geen punopinie en bij uitbreiding onder
ten te behalen zijn, maar wielrenpolitici. Verbazingwekkend dat
nen is nu eenmaal een sport van
niemand die baronie van de Natikopmannen en knechten en de
onale Loterij durft aan te pakken
Lotto-Soudal-renners zouden bij de grote jongens
en de juiste vragen stelt.
tweehonderd kilometer moeten werken voor Wout
Bijvoorbeeld of dat marketinggeld aan niks beters
van Aert en Remco Evenepoel om dan af te stappen.
kan worden besteed dan aan het sponsoren van een
Daarmee win je geen punten.
wielerploeg die voor het grootste deel van zijn beCampenaerts, in het verleden nooit te beroerd om
staan Belgen liet opdraven om de rode loper uit te
zijn ploegleiding een veeg uit de pan te geven als zijn
rollen voor duur betaalde buitenlandse kopmannen
eigen doelen in het gedrang kwamen, ziet er geen
die dan ook nog hun overwinningen gingen halen in
graten in. “Ik sta 100 procent achter deze keuze”, liet het buitenland?
hij in Het Nieuwsblad optekenen. Het klopt dat CamBijvoorbeeld of de overheid, want dat is de Natiopenaerts, Vermeersch en Wellens als waterdragers in
nale Loterij, moet tussenkomen in een markt (het
de nationale selectie makkelijk te vervangen zijn.
professionele wielrennen) zonder dat er sprake is
Het verhaal van De Lie is totaal anders. Vanuit zijn
van marktfalen. Met andere woorden, of het de ophoek kwam weinig meer reactie dan “te begrijpen”
dracht is van de overheid om een team te sponsoren
terwijl juist zijn selectie haaks staat op alle sportieve
in een sport die geen gebrek heeft aan privésponsors
logica. De Lie is amper twintig en nu al de veelwinterwijl andere sporten, waaronder het schromelijk
naar van de ploeg. Het parcours in Australië is hem
verwaarloosde vrouwenwielrennen, die steun veel
op het lijf geschreven: lastig, maar hij kan dat aan, en beter kunnen gebruiken.
in een uitgedunde groep is zijn kans op winst bijzonVoor wat de Nationale Loterij of Lotto doet in het
der groot. De Lie is bij de U23 topfavoriet om wereldwielrennen geldt maar één kwalificatie: marktontkampioen te worden.
wrichting.

