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COLOFON

Lance en Mia
De mediastorm errond is momenteel al wat gaan liggen, maar de aanleiding ertoe moet nog 

wel steeds plaatsvinden, meer specifiek eind deze maand: de aanwezigheid van Lance Arm-

strong in de Ronde van Vlaanderen. Of meer bepaald: als keynotespeaker op de allereerste Tour 

of Flanders Business Academy. En dus in de Ronde van Vlaanderen. Maar niet in de koers zelf, 

want daar, en bij uitbreiding daarvan in alle wedstrijden op de kalender, is Armstrong banned 

for life.

De opener van deze Sport & Strategie Vlaanderen, UCI-voorzitter David Lappartient, vindt het 

alvast niet kunnen. Hij wil de boel opkuisen, oud vuil in de vorm van misschien niet de grootste 

dopingzondaar maar zeker wel de grootste dopinggelauwerde helpt dan natuurlijk niet. Lappar-

tient stond niet bepaald alleen met zijn mening. Maar er waren er ook andere. Neem nu eens 

die van de organisator van het hele gebeuren zelf. “Waarom zouden we Lance Armstrong niet 

opnieuw toelaten in de grote wielerfamilie”, aldus Wouter Vandenhaute. “Voor hem is het ook 

een terugkeer naar de wielersport en wat mij betreft, is hij welkom. Lance Armstrong is en blijft 

een groot kampioen.” 

Tegenstrijdige meningen, en er waren er in de mediastorm talloze andere. Die allemaal wel één 

ding gemeen hadden: het was hypocriet. De ene vond het hypocriet dat Lance niet één dagje 

naar de Ronde van Vlaanderen mag komen, terwijl figuren als Richard Virenque en Laurent 

Jalabert jaarlijks drie weken lang álle dagen in de Ronde van Frankrijk te bewonderen zijn. De 

ander vond het dan weer hypocriet je manifest voor een schone wielersport uit te spreken en 

tegelijk de vuilste wielersporter in de spotlights te zetten.

Ondertussen zet de steen des aanstoots genaamd Armstrong zichzelf ook in de spotlights mid-

dels een eigen, erg populaire podcast. Daarin had hij onlangs ene Mia Khalifa te gast, naar 

verluidt – ik weet zulke dingen uiteraard enkel uit de media – een van ’s werelds meest bekende 

pornoactrices. Dat zoiets gebeurt midden in het puriteinse Trump-rijk, dat valt natuurlijk met 

een monkelend lachje te vergoelijken. Maar dat mevrouw Khalifa haar ongetwijfeld prima ac-

teerprestaties weleens in hoofddoek ten tonele voert en zo de hele moslimwereld scho$eert – 

inclusief de obligate doodsbedreigingen van IS – is natuurlijk andere koek. Koek met duidelijke 

parallellen met haar podcastgastheer.

Birds of a feather flock together, soort zoekt soort. Dopeurs en pornoactrices (al dan niet met 

hoofddoek) liggen allebei moeilijk in de publieke opinie. Allebei zijn ze paria’s, allebei geven ze 

aanstoot, allebei zijn ze verstoten. Allebei – Lance in koers en porno in hoofddoek – is het op 

een erg dubieuze manier vragen om aandacht. En allebei is het ook vragen om problemen. En 

dan is de vraag of al die tonnen aandacht die problemen wel rechtvaardigen. Als je ze over jezelf 

uitroept, moet je dat zelf maar weten. Maar als je ze, zoals in het geval van Lance in de Ronde, 

over de wielersport uitroept, ligt dat anders. De zaterdag voor de Ronde van Vlaanderen horen 

de kranten bol te staan met verhalen over Greg Van Avermaet, Peter Sagan en Tiesj Benoot. En 

ja, waarom ook niet, Tom Boonen. Maar niet over het dopingverleden van Lance. Het klokken-

luidersproces dat Armstrong mogelijk vele miljoenen zal kosten start op 7 mei, maar zal in de 

Vlaamse media dus al op 31 maart aanvangen. Ten koste van de échte helden van dat weekend. 

En dat is jammer. Wederom heeft de wielersport zichzelf in de voet geschoten.

MARKO HEIJL 

@MarkoHeijl
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