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Boykotirovat

W e moeten het even over de Russen en de 
Wit-Russen hebben. Meer in het bijzonder 
over wat we in de nabije toekomst aanmoe-
ten met die (Wit-)Russische sporters, die 
voor het overgrote deel verstoken blijven 
van internationale sport en daardoor hun 
sportieve opties in grote mate gehypothe-
keerd zien.

Donderdag kon u in deze krant al lezen hoe in de 
halve � nales van de Australian Open vier van de acht 
tennissers, drie vrouwen en een man, uit Wit-Rusland 
(twee) en Rusland (twee) kwamen. Inmiddels is de 
man (Karen Chatsjanov) naar huis, maar de � nale van 
afgelopen nacht bij de vrouwen ging tussen de Russi-
sche met Kazachs paspoort Elena Rybakina en de 
Wit-Russische Aryna Sabalenka.

Tennissen doen ze met naast hun naam een witte 
vlag. Die zegt niks en tegelijk alles. Bijvoorbeeld dat 
tennis een van de weinige sporten is waar individuele 
Russische en Wit-Russische atleten altijd hun ding zijn 
blijven doen: ballen slaan, serve-
ren bij tijd en wijle, en de � inke 
geldbeurzen ophalen.

Dat tennis, behalve dan Wimble-
don, een uitzonderingspositie in-
neemt in de internationale sport 
hoeft niet te verbazen. Dat deed/
doet (?) het ook inzake doping-
kwesties. Tennis leunt nauw aan 
bij de Amerikaanse profsporten en 
ook die staan de Russen nog steeds 
toe deel te nemen. In het ijshockey  
van de NHL spelen ongeveer honderd Russen en zes 
Wit-Russen, in het basketbal van de NBA zitten vier 
Russen.

De Russische kwestie staat nu weer op de agenda 
omdat 2023 een preolympisch jaar is, waarin moet 
worden gepresteerd om in 2024 op de Spelen van 
 Parijs te staan. Het Internationaal Olympisch Comité 
liet deze week weten alle opties te onderzoeken.

Het Nederlandse olympisch comité NOC*NSF stuur-
de eergisteren een verklaring uit die veel weg had van 
een schot voor de boeg van de olympische hoofdzetel 
in Lausanne. De Nederlanders scharen zich volmondig 
achter de handhaving van de eerder door het IOC op-
gelegde sancties tegen Rusland en Wit-Rusland en ze 
zijn nog maar eens solidair met Oekraïne.

Geen gezamenlijke internationale sportevenemen-
ten in die twee landen is het gevolg en sporters of 
teams die onder de vlag van Rusland willen deelne-
men, zijn niet welkom. De uitsmijter zei veel: het moet 
worden onderzocht hoe sporters hun sport kunnen 
blijven beoefenen ongeacht het land van herkomst… 

Deelnemen onder een neutrale vlag is een mogelijk-
heid…

Nederland gaat daarin ver, maar waarschuwt ook: 
voor de altijd zo nationalistische teamsporten wordt 
het heel lastig om daar Russen en Wit-Russen te 
krijgen.

Het was schrikken toen sportpaus Thomas Bach al 
op 1 maart 2022, dus heel kort na de invasie, de eerder 
toegekende Olympische Orde afnam van Vladimir Poe-
tin. En vervolgens samen met de sportbonden een ban 
uitsprak tegen Russische atleten en teams. Tenslotte 
was Poetin in 2013 een van zijn kingmakers.

Bach hield zoals iedereen wellicht rekening met een 
kort con� ict, maar nu de oorlog dreigt aan te slepen en 
te escaleren riskeert hij bij zijn laatste Olympische Spe-
len geen Russen te mogen uitnodigen. Dat steekt en 
dat kan hij zijn voormalige medestander niet aandoen.

Daarom kwam het IOC afgelopen woensdag met een 
communiqué waarin de “herintroductie van individu-
ele Russische atleten aan internationale competities” 

zou worden onderzocht. Zoals 
kon worden verwacht, werd boos 
gereageerd.

Oudere voorname IOC-leden 
zoals de Noor Gerhard Heiberg 
(geen stemrecht want erelid, maar 
wel van gewicht) vonden het veel 
te vroeg om over een versoepeling 
van de restricties te praten. Russi-
sche bobo’s van het lokale nationa-
le olympisch comité en hun minis-
ter van Sport vonden dan weer dat 

het maar eens afgelopen moest zijn met dat rondje 
pesten van die arme Russische sporters.

De felste reactie kwam uit Oekraïne. “Het is simpel”, 
zei minister Vadim Gutzeit. “Komen de Russen en Wit- 
Russen, dan boycotten wij Parijs 2024.” Ai, deed dat 
even pijn. Boykotirovat ofte boycot, het gevreesde 
woord dat we sinds Seoel 1988 niet hadden gehoord, 
was gevallen.

Alsof dat nog niet volstond om Bach uit zijn slaap te 
houden, besloten de Russen eerder deze week dat 
kunstschaatsster Kamila Valijeva, die eind 2021 was be-
trapt op het gebruik van een hartstimulerend middel, 
weliswaar haar Russische titel moest inleveren maar 
verder geen schuld trof. Geen straf dus en haar resulta-
ten en medailles twee maanden later op de Winter-
spelen van Peking konden netjes blijven staan. Waarop 
ook de Amerikanen boos werden, want die rekenden 
op de gouden teammedaille.

U wilt een voorspelling? Volgend jaar zullen we in 
Parijs heel weinig of misschien zelfs helemaal geen 
Russen zien.

Het gevreesde 
woord dat we sinds 

Seoel 1988 niet 
hadden gehoord, 

was gevallen

De ‘verboden’ vlag is even te zien in de tribunes op Melbourne Park. Tennissers uit Rusland mogen wel 
gewoon deelnemen aan internationale toernooien. © ANP/EPA

‘Vanaf de tribune 
heb je een beter 

overzicht. We 
kunnen alle info 
goed gebruiken’

BRIAN RIEMER
COACH ANDERLECHT

Fredberg ‘belt’ 
af en toe met de bank 
van Anderlecht

Steevast met airpods op de tri-
bune. De geruchten rondom 
het feit dat Jesper Fredberg in 
contact staat met de bank klop-
pen dus. Tijdens de wedstrijd is 
er een directe lijn tussen Roel 
Clement, een van de assisten-
ten, en de CEO sports.

“Waarom doen we dat? Als 
trainer heb je niet het beste 
zicht op het speelveld”, ver-
klaart coach Brian Riemer. 
“Vanaf de tribune heb je een be-
ter overzicht. Het is een manier 
voor ons om niets te missen en 
snel te reageren op spelfases. 
Het is dan aan ons op de bank 
wat we ermee doen en hoe we 
reageren.”

Al wordt er niet voortdurend 
gecommuniceerd tussen beide 
partijen. “Gemiddeld gaat het 
om één suggestie per helft. We 
kunnen alle info uit de tribune 
goed gebruiken. Ik wil zowel 
mijn staf als mijn sportief direc-
teur optimaal gebruiken. Als 
moderne coach wil ik het maxi-
mum halen uit elke prestatie.”

Fredberg had het gisteren 
trouwens over een trieste dag 

CEO sports Jesper Fredberg 
staat wel degelijk in contact 
met de bank tijdens wed-
strijden van Anderlecht. 
Dat bevestigde Brian Riemer 
op de persconferentie voor 
de clash met Antwerp.

voor RSC Anderlecht. Toptalent 
Julien Duranville stapt namelijk 
over naar Borussia Dortmund. 
Beide clubs hebben de transfer 
bevestigd.

“Onze ambities zijn niet ver-
anderd: we willen onze eigen 
 talentvolle spelers begeleiden 
naar hun doorbraak in het eer-
ste elftal en onze fans ook het 
plezier schenken om hen aan 
het werk te zien”, zei Fredberg. 
“Maar gezien de speci� eke om-
standigheden rond Duranville 
is dit de beste oplossing voor de 
speler en de club. Dortmund 
heeft een uitstekende reputatie 
wat betreft de begeleiding van 
jonge talenten.”

Naar verluidt bedraagt de 
transfersom (met bonussen) 
12,5 miljoen euro. Duranville, 
die momenteel herstelt van een 
hamstringblessure, wordt bij de 
Duitse vicekampioen ploeg-
maat van Thorgan Hazard en 
Thomas Meunier. (JDKK/BELGA)

Jupiler Pro League
Standard - Eupen gisteravond
Westerlo - KV Mechelen za 16.00 uur
KV Kortrijk - KV Oostende za 18.15 uur
OH Leuven - STVV za 18.15 uur
Charleroi - Union za 20.45 uur
Anderlecht - Antwerp zo 13.30 uur
Cercle Brugge - AA Gent zo 16.00 uur
Zulte Waregem - Club Brugge zo 18.30 uur
Racing Genk - Seraing zo 21.00 uur

Speeldag 23

1. Racing Genk 21 55
2. Union 22 49
3. Antwerp 22 45
4. AA Gent 22 38
5. Club Brugge 22 37
6. Standard 22 34
7. Westerlo 22 31
8. STVV 22 31
9. OH Leuven 22 30

10. Cercle Brugge 22 30
11. Anderlecht 22 27
12. Charleroi 21 27
13. KV Mechelen 21 25
14. KV Kortrijk 22 21
15. Eupen 21 20
16. Zulte Waregem 22 20
17. KV Oostende 22 17
18. Seraing 22 15

Stand

sche voetbalbond nog 
steeds naar een bondscoach 
en een technisch directeur? 
De 62-jarige Joachim Löw 
werd in een krant genoemd, 
maar zijn zaakwaarnemer 
ontkent de interesse. “Hier 
is niets van aan.” (BELGA)

Rode Duivels oefenen 
in maart tegen Duitsland
De Rode Duivels spelen op 28 
maart een oefeninterland in 
het stadion van Keulen tegen 
het Duitse elftal. Duitsland is 
rechtstreeks geplaatst voor 
het EK 2024 als organisator en 
moet het stellen met vriend-
schappelijke wedstrijden om 
zich klaar te stomen.

In de onderlinge duels staat 
het 20-4 voor Duitsland (ook 
als West-Duitsland). Voor de 
laatste Belgische zege moeten 
we al  terug naar september 
1954, toen Rik Coppens en Pol 
Anoul scoorden op de Heizel.

Intussen speurt de Belgi-

De werkloze 
 Joachim Löw 
 ontkent dat hij 
bondscoach van 
België wil worden


