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Oliver Naesen gaf de aanzet met een
 trainingstocht van liefst 365 km ‘Rund
Um Oost-Vlaanderen’. Remco Evenepoel
volgde door 50 keer over
De Muur van Geraards -
bergen te fietsen. Intussen,
na 8 weken raceloze lockdown, 
zijn de zwaarste challenges en de
gekste sportieve uitdagingen niet
meer te tellen op sportplatform 
Strava — van een fietsrit in de vorm
van de V-trui van Marc Van Ranst tot 

150 km rond Antwerpen lopen. 
«Ach kom, we doen eens zot!»

• SVEN SPOORMAKERS •

De zotste kampioenen    

De Klimmende Tweeling 

Het begon in een opwelling tijdens één
van de dagelijkse trainingstochtjes van
de eeneiige tweeling Loic en Gaetan De
Groote in de Vlaamse Ardennen. Ze
wonen in Orroir, aan de Waalse kant
van de Kluisberg, en kennen alle steile
puisten uit de Ronde van Vlaanderen
op hun duimpje. «We waren de Wolven-
berg naar boven gefietst en toen zeiden
we tegen mekaar: ‘Waarom doen we
het niet nog eens?’», zegt Gaetan. 
Ze beklommen de kasseitjes 10 keer 
en vonden dat zo geestig dat ze nog
eens terugkeerden om de helling zoveel
mogelijk op en af te rijden — ze stopten
pas na 32 beklimmingen. Intussen
 hebben ze elke week een typische
Vlaamse kasseihelling verorberd: 
30 keer de Paterberg, 22 keer de Oude
Kwaremont, 21 keer de Koppenberg 
en 30 keer de Kanarieberg. «Op de 
Kanarieberg hadden we pech: we 
wilden het record van het meeste 
beklimmingen op Strava verbeteren,
maar we draaiden aan de voet blijk-
baar telkens iets te vroeg terug», zegt
Gaetan. «Dus werd het niet aanvaard.
Maar ach, iedereen kan zien dat we het
wél gedaan hebben.» 

Loic en Gaetan 
De Groote (15)

De Tekenaar van Strava

Hij is ex-doelman van de Rode
Duivels en voetbalanalist,
maar Geert De Vlieger is ook
een gedreven fietser. Zeker nu,
in voetballoze tijden, spen-
deert hij uren en uren op zijn
fiets. En voor zijn computer. «Er
kruipt wel wat werk in het uit-
tekenen van mijn routes», lacht
De Vlieger. Hij heeft er plezier in
om op de landkaart de geestig-
ste ritten uit te tekenen en ze
dan tot op de meter nauw -
keurig af te leggen. «Ik was
 peter van de 1.000 kilometer
van Kom Op Tegen Kanker dit
jaar. Door corona is dat event
helaas afgelast, maar ik wou
wel blijven fietsen. Dat tekenen
op Strava is begonnen met een
rit in de vorm van een hart voor
de zorg. Daar kwam zoveel
 reactie op dat ik er nog heb
gemaakt.» Zo telt zijn reper-
toire intussen ook De Pinguin,
De Paasklok, Het Ros Beiaard,
Bobbie van Kuifje en... De Pull
van Marc Van Ranst. «Hij vond
het surrealistisch grappig»,
lacht De Vlieger.

Geert 
De Vlieger (48)

Geen Antwerp 10 Miles. Geen Ronde
van Vlaanderen Cyclo. Geen 20 km
door Brussel. Maar ook geen lokale
jogging, uitgepijlde wielerrit of
 bedrijventriatlon. Het verbod op
massa-evenementen hakt stevig in
op de sportbeleving van de Vlaming.
«Laat ons vooral hopen dat de ander-
halvemetersamenleving niet de 
toekomst van de sport bepaalt.»

De sporteventsector krijgt klappen
door de coronamaatregelen, met nu
al een verlies van 1,3 miljard euro, zo
vertelde Bob Verbeeck, de CEO van
Golazo. Zijn bedrijf, in zijn vakgebied
marktleider in België, draait normaal
een omzet van 10 miljoen euro per
maand en sukkelt nu voort op 1 à 
1,5 miljoen euro. Vlaams sportminis-
ter Ben Weyts (N-VA) heeft een plan
klaar dat mogelijk vanaf 1 augustus
sportevenementen en -competities
terug mogelijk maakt, maar zover zijn
we nog niet. Vooral omdat de massa-
evenementen als de 20 km van
 Brussel — op zondag 31 mei zouden
37.000 mensen door de hoofdstad ge-
rend hebben — al zeker voor het einde
van de zomer niet zullen kunnen.

We bewegen méér
Eerder onderzoek van de KU Leuven,
de UGent en de VUB maakt weliswaar
duidelijk dat mensen in deze corona-
tijden méér sporten. Zo bleek dat 6 op
de 10 Vlamingen die voordien haast
nooit wandelden, fietsten of jogden
dat nu wél zijn gaan doen. Maar wie
uitgerekend de evenementen en de
kick van het publiek nodig heeft om
zich af te beulen, komt nu al 8 weken
bedrogen uit. «74% van de event -
sporters mist het sociale contact en
het samen sporten. 63% mist dan
weer de competitie en voor 56% zit
het gemis ’m in het gebrek aan gezel-
ligheid — de bekende ‘derde’ helft»,
zegt professor Sportsociologie Jeroen
Scheerder (KU Leuven) over de resul-
taten van Coronasport 2.0, het nieuw-
ste onderzoek van de KU Leuven,
UGent en VUB. «Zolang we in een
 anderhalvemetersamenleving zitten,
zal dat gemis er niet op verbeteren en
blijven we aan silosport en bubbel -
fitness doen.  Hopelijk is dat
niet de toekomst van sport en
sportbeleving.»
Volgens het plan van sport -

minister Weyts zouden recreatieve
sportevents opnieuw mogelijk kun-
nen zijn vanaf 1 augustus. Voor de
deelnemers is het wél belangrijk dat
dan de veiligheidsmaatregelen à la
social distancing gegarandeerd kun-
nen worden. «20% van de deelnemers
ziet het niet meer zitten om in zulke
massa-evenementen te gaan spor-
ten», zegt professor Sportmanage-
ment Annick Willem (UGent). «Al
zien we wel een verschil tussen de
sporten. 85% van de tennissers ziet
geen bezwaar om opnieuw hun sport
te beoefenen — niet moeilijk, want ze
staan vanzelf 15 meter uit elkaar. Bij
de vechtsporten is het net andersom:
amper 17% vindt dat de overheid hun
sport opnieuw moet toelaten, maar
met ‘social distancing’-regels.»

Digitaal volstaat niet
Er zijn natuurlijk alternatieven voor
silosport en bubbelfitness in de
 virtuele wereld. Via platformen als
Strava en Zwift kunnen mensen thuis
het ‘samen sporten’-gevoel of de
competitie een beetje imiteren.
 Organisaties als Golazo pakten met-
een uit met  virtuele 10 Miles, waar
10.000 mensen aan deelnamen. Maar
toch: het is maar een schijntje van de
 sporter die  z’n gading online vindt.
«Op zeer korte termijn zijn organisa-
toren de  digitale weg ingeslagen.
Maar we stellen vast dat uiteindelijk
maar 30% van de eventsporters sinds
de lockdown heeft deelgenomen aan
zo’n virtueel evenement», zegt
 professor Sport management Inge
 Derom (VUB). «Kijken we naar de
 verschillende sporten, dan zijn het
vooral eventlopers (32%) en event-
fietsers (29%) die zich online al uit-
leefden», vult Scheerder aan.
 «Wandelaars houden zich zo goed als
niet (17%) bezig met online events.
Dat maakt duidelijk dat voor de
 meeste sporters de echte beleving van
een evenement niet te vervangen is
en dat ze — voorlopig? — niet
 gewonnen zijn voor een digitaal
 surrogaat. Om het aantal deelnemers
te  behouden, zullen  digitale alter -
natieven niet volstaan.» (SSL)

Meer dan helft sporters 
mist vooral de ‘derde’ helft
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