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Adidas

E en aantal fenomenen gaat volledig aan mij 
voorbij. Niet dat ik er niet had over gelezen, 
maar ik lees zo veel. Ik troost mij met de ge-
dachte dat het te maken heeft met ontkenning, 
de beste re� ex ter zel� escherming die de 
mens zich eigen kan maken.

Zo had ik bijvoorbeeld al eens gehoord over 
Kanye West, vooral toen hij vond dat hij presi-

dentskandidaat moest zijn. Dan gaat een mens wat 
googelen en komt al snel uit bij zijn bezigheid, rap-
pen. Dat geraakt al niet voorbij de eerste � lter. Een 
rapper - het zal geheel aan mij liggen, dus vergeef mij 
- dat is in mijn waardenpalet iemand die niet kan zin-
gen en uit arren moede dan maar snel spreekt in de 
hoop dat iemand dat interessant vindt.

Er is een markt voor snelle sprekers, maar ik ken 
geen enkel nummer van Kanye West. Ik ken ook 
geen enkel nieuwtje over die man. Zo dacht ik dat 
Kanye West de man was van 
Beyoncé, maar dat blijkt volgens 
de zoekmachine ene Jay Z. Ook 
een rapper, hoe verzinnen ze het?

Bon, om een lang verhaal kort 
te maken, in de weekendkranten 
stond een nieuwtje over Kanye 
West dat ik eindelijk kon relate-
ren aan mijn interessesfeer, zijn-
de de geopolitiek en mondiale 
business van de sport. Die rap-
pende lapzwans had zowaar des-
tijds een contract gesloten met het sportmerk Adidas 
om sneakers in zijn naam uit te brengen en zowel 
Adidas als West waren daar serieus beter van gewor-
den.

Ik kende die schoenen. Yeezy heten die dingen. Of 
heetten, want hoewel ze nu tijdelijk hot zijn, zijn de 
Yeezy’s verleden tijd. Maar goed ook, want afgezien 
van enkele modellen waarmee je met wat goede wil 
en de nodige voorzichtigheid zou kunnen sporten, 
zijn het afzichtelijke dystopische dingen. Adidas wil 
ervanaf. En wil van Kanye West af.

Dat de zwarte West eerder al de slavernij had weg-
gezet met ‘vierhonderd jaar slavernij, dat moet een 
keuze (van de zwarten) geweest zijn’ dat was nog ge-
passeerd. Zoals ook zijn krankzinnige kandidatuur 
voor het presidentschap en later zijn steun aan Do-
nald Trump. Ook zijn opmerking dat het recht op 
abortus voor hem mocht worden afgeschaft, werd 
hem niet ten kwade geduid in Herzogenaurach. Voor 
zeven procent van je omzet knijp je al eens een oogje 
dicht.

Toen West het begon te hebben over de Joodse 
ma�  a gingen de eerste alarmbellen af. De emmer 

liep over toen hij te gast was bij de provocateur/gek 
Alex Jones (waar godbetert ook die rare Gentse prof 
Mattias Desmet al eens aanschoof). West was er sa-
men met white supremacist Nick Fuentes, en begon 
over “stop met het ‘dissen’ van de nazi’s” en hield 
vervolgens een lofrede op Adolf Hitler.

Dat was zover over de rode lijn dat die in de ach-
teruitkijkspiegel van Adidas niet eens meer zichtbaar 
was. Als er iets is wat ze daar niet kunnen hebben, 
dan wel de associatie met het naziverleden. Niemand 
die het zich nog herinnert - goede marketing heet dat 
- maar het verleden van dat bedrijf is zo nazi als wat, 
met de broers Adolf en Rudolf Dassler (in ’49 zou de 
ene Adidas en de andere Puma beginnen) die zich in 
1933 haasten om aan te sluiten bij de NSDAP. De Ge-
brüder Dassler Schuhfabrik zou vanaf 1944 tijdelijk 
geen schoenen meer maar wapens produceren voor 
de tanende Duitse oorlogsmachine.

Resultaat van de West-exit? 
Adidas in de shit. Zeven procent 
van de omzet in rook opgegaan. 
En dat bovenop de gedaalde om-
zet in Rusland en in China. Con-
clusie: wel besteed. Adidas heeft 
de fout gemaakt die Reebok (in-
middels deel van Adidas) halfweg 
de jaren tachtig ook heeft ge-
maakt: te veel inzetten op mode, 
te weinig op authenticiteit. Niet 
dat de schoenen van Adidas min-

derwaardig zijn aan die van Nike, maar Nike pakte 
het toch anders aan.

De focus lag daar van in het begin op het beste 
sportmerk ooit worden. Nike werd nummer één we-
reldwijd begin de jaren tachtig, maar werd ingehaald 
door Reebok dat surfte op de golven van de � tness-
rage. Er was geen geluk mee gemoeid toen Nike 
Michael Jordan tekende in 1984. Jordan wilde een 
deal met Adidas, maar die vonden hem ‘te klein’, 
zowel in lengte als in kaliber. Noem het gerust de 
marketingblunder van de twintigste eeuw en die met 
Kanye West voorlopig van de 21ste.

Nike (omzet 50 miljard dollar) is vandaag groter 
dan Adidas en Puma samen. Het is de enige marktlei-
der die het zich ook kan permitteren om rebel te 
zijn. Hoe ze de Black Lives Matter-activist Colin Kae-
pernick aan zich bonden en hem een contract gaven, 
dat was gedurfd. En geslaagd.

Ik ben een Nike-adept en ik heb niets van Adidas in 
mijn kast met sportkleren liggen. Op die ene muts 
van de winterspelen in Sotsji na. Rood, met in grote 
witte letters: Russia. Niet te dragen. Wel een collec-
tor’s item.

Adidas heeft 
de fout gemaakt te 
veel in te zetten op 
mode en te weinig 
op authenticiteit

Het draait allemaal om deze schoenen, de Yeezy’s van Kanye West. © WIREIMAGE

Stijn Desmet schaatste naar 
een zilveren medaille op 
de 1.000m. © PHOTO NEWS

Shorttrackers moeten 
het plots zonder hun 
vaste coach doen

Stijn Desmet had reden om ge-
lukkig te zijn. De 24-jarige short-
tracker sloot het WK in Seoul af 
met het beste resultaat in zijn 
carrière af: zilver op de 1.000m, 
een fractie beter dan de twee 
bronzen medailles van vorig 
jaar op de 500m en 1.500m.

Broer en zus Desmet zaten er 
tijdens hun perspraatje beteu-
terd bij. Van Hanne viel dat te 
begrijpen: zij ging voor goud. Of 
toch minstens het podium. An-
ders zou ze het WK als een mis-
lukking ervaren. Vier duizend-
sten scheidden haar van brons 
op de 1.000m, op de 1.500m 
eindigde ze als zesde.

“Ik presteerde ondermaats”, 
erkende Hanne Desmet. “Ik 
reed niet fel genoeg. Het was 
net niet. Fysiek was ik klaar, 
mentaal niet. Wat maakte dat ik 
verkeerde beslissingen nam.”

De 26-jarige Mechelse legde 
zo de vinger op de wonde. Kort 
na hun aankomst in Korea kre-
gen ze namelijk te horen dat An-

Net voor het WK kregen 
shorttrackers Hanne en Stijn 
Desmet het nieuws dat ze in 
Seoel geen beroep konden 
doen op hun vaste coach. 
Een beslissing van de Neder-
landse schaatsbond. Dat 
kroop Hanne onder de huid: 
ze greep naast de medailles. 
Stijn sprintte wel naar zilver.

nie Sarrat hen niet zou begelei-
den tijdens het WK. Sarrat is 
assistent-bondscoach bij Oranje 
maar staat tijdens competities 
de Belgen bij. “Zo’n verande-
ring binnen de staf nam het ver-
trouwen weg”, zei Hanne.

Het is niet lastig raden waar-
om Sarrat geen groen licht meer 
kreeg: de Desmets zijn uitge-
groeid tot concurrenten. Sinds 
2019 trainen zij dagelijks met de 
beste Nederlanders. Het gevaar 
bestond dat de leerling de mees-
ter zou overtre� en, wat al het 
geval was op het EK en de We-
reldbeker. Meteen staat ook de 
afspraak om tot de Winterspe-
len 2026 samen te werken op de 
helling. (VH)

Het trieste nieuws betekent een 
mokerslag voor de familie-Ko-
pecky. Lotte zelf is er het hart 
van in. Het onwezenlijke verlies 
van Seppe komt bovenop haar 
relatiebreuk, eind 2022, die de 
voorbije weken en maanden so-
wieso al bijzonder gecompli-
ceerd maakten. (JDK)

Lotte Kopecky verliest oudere 
broer en grote inspirator
Lotte Kopecky, leading lady van 
het Belgische vrouwenwielren-
nen, is getro� en door immens 
verdriet. Met haar oudere broer 
verloor ze zaterdag haar grote 
koersinspirator en tegelijk een 
van haar trouwste fans. Seppe 
Kopecky werd 29.

Seppe is de twee jaar oudere 
broer van Lotte (27).  Maar voor-
al was hij de grote inspirator 
voor zijn zus, de man die haar 
op zeer jonge leeftijd al bekeer-
de tot het wielrennen. En die 
naast een belangrijke steun en 
toeverlaat ook altijd een van 
haar grootste fans is geweest. 

Seppe was de man 
die Lotte op zeer 
jonge leeftijd al 
bekeerde tot het 
wielrennen en was 
haar grootste fan

Basketbalbeker gaat naar 
Giants uit Antwerpen
Telenet Giants Antwerp heeft 
zich verzekerd van de Beker 
van België basket. De Giants 
versloegen in de � nale favoriet 
Oostende met 77-71.

Antwerp nam de beste start 
en stond na het eerste quarter 
met 25-17 aan de leiding. Oos-
tende probeerde die kloof in 
het tweede quarter (16-18) te 
verkleinen maar slaagde daar 
slechts beperkt in, waardoor 
het halfweg 41-35 voor de Giants 
stond. Ook in het derde quarter 
(21-22) kon Oostende nauwelijks 
inlopen, al kwamen ze wel even 
op voorsprong. In het slotquar-

ter (15-14) stelden de Giants hun 
bekertriomf veilig.

Antwerp stond voor de ze-
vende keer in de � nale sinds 
2007. In 2007, 2019 en 2020 
won het de eindstrijd, in 2000 
pakte het nog de beker als Ra-
cing Basket Antwerpen. Oosten-
de heeft twintig bekers in de 
prijzenkast, waarvan de laatste 
in 2021 veroverd werd.

Bij de vrouwen won Kangoe-
roes Mechelen voor het tweede 
jaar op rij de Beker van België. 
In de � nale haalde het team van 
Arvid Diels het met 67-52 van 
Castors Braine. (BELGA)


