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NADAL IS ER AL, MAAR WIE HAALT NOG DE AUSTRALIAN OPEN?
Rafael Nadal arriveerde
gisteren in Adelaide, om
meteen voor twee weken
in verplichte quarantaine
te gaan. Foto’s EPA, AFP

Terwijl de spelers dezer dagen
binnenstromen in Australië om
twee weken in quarantaine te
gaan en zich voor te bereiden
op de Australian Open, blijft de
coronacrisis als een donkere
wolk boven het evenement
hangen.
Al minstens drie spelers testten
positief de afgelopen dagen en
zouden volgens de strikte voorwaarden niet kunnen deelnemen aan de Australian Open
vanaf 8 februari. Voor Madison
Keys (WTA 16) is dat ook een
feit, zij reisde niet af naar Melbourne. Andy Murray (ATP 123)
bleek ook gevat door het virus,
maar zelf liet hij uitschijnen dat

EK ALLROUND

er nog een minieme kans was
dat hij alsnog zijn wildcard zou
kunnen verzilveren, mocht hij
erin slagen voor de start van
het grandslamtoernooi de verplichte twee weken isolatie op
Australische bodem uit te
zitten. Een statement van de
toernooidirectie zelf was eerder
vaag, maar leek toch te alluderen op een forfait voor de 33-jarige Schot.
Tennys Sandgren (ATP 50) werd
in Los Angeles dan weer toegelaten op één van achttien chartervluchten naar Melbourne
nadat hij nochtans op 26 november en afgelopen maandag
positief bleek. Tennis Australia
liet de kwartfinalist van de vo-

rige editie na heel wat gepalaver
en onderzoek van zijn medisch
dossier uiteindelijk toch toe op
het vliegtuig omdat Victoria
Health meende dat Sandgren
niet meer besmettelijk was.

1.001 nachtmerries
Zo’n 1.250 internationale deelnemers, onder wie zeven Belgen, komen dezer dagen in Melbourne en Adelaide toe – waar
wereldtoppers als Djokovic, Nadal en Osaka hun quarantaine
vervullen – terwijl sommige
Australische spelers niet eens
weten of zij op hun eigen grandslamtoernooi zullen geraken.
Uit schrik voor de Britse variant
van het coronavirus zijn de

grenzen van de staat Victoria
sinds vorige week immers dicht
en mag er eigenlijk niet meer
(inlands) ingereisd worden. Dit
is maar één van de 1.001 logistieke en andere nachtmerries
die de Australische tennisbond
in de volgende dagen zal moeten zien op te lossen. 40 miljoen
euro investeerden ze om de
Australian Open veilig te laten
doorgaan, waarbij een verlies
van 60 miljoen euro wordt ingecalculeerd. Maar doorgaan
zal het. «De Australian Open is
zeer belangrijk voor stad en
regio», meende de premier van
Victoria. «Het is het waard om
deze nooit geziene maatregelen
te treffen.» (FDW)

16-17 januari in Heerenveen

Bart Swings hoopt dat strenge schaatsbubbel resultaat oplevert

«Ik heb mezelf herontdekt»
In normale tijden loopt z’n seizoen vijf maanden en
reist hij de halve wereld rond. Nu pendelt snelschaatser Bart Swings (29) vijf weken tussen zijn hotelkamer
en de mythische schaatshal Thialf en rusht hij van
de ene competitie naar de andere. Te beginnen dit
weekend met het EK allround.
• VALERIE HARDIE •
Het was in het snelschaatsen niet anders
dan in de meeste sporten: corona teisterde
de kalender. Tot de Internationale Schaatsfederatie (ISU) ermee instemde om in
Heerenveen een bubbel te installeren,
onder strenge voorwaarden. Eens erin, mag
je er gedurende vijf weken niet meer uit.
Eens eruit, mag je er niet terug in. In die vijf
weken worden in Thialf, de mythische
schaatshal waar nu geen publiek welkom
is, vier competities gereden: het EK allround, twee Wereldbekers én het WK afstanden – wat ook meteen de afsluiter van
het seizoen is.

Streng, strenger, strengst
Bart Swings nam maandag, na het afleggen
van de vereiste coronatest, z’n intrek in
hotel Van der Valk in Wolvega, waar alleen
de schaatsers en hun entourage toegelaten
zijn. «Tot ik het resultaat had, moest ik alleen op m’n kamer blijven. Mijn maaltijden
werden aan de deur gezet en ik reed wat los
op de fiets. De test was gelukkig negatief en
dan kon ik toch al in het hotel rondlopen.
En me bedienen aan het buffet. Ik mag ook
naar buiten, maar dan moet ik in een logboek noteren wat ik ga doen en bij mijn
terugkeer moet ik me ook aanmelden.
Winkelen mag niet. Als ik wat nodig heb,
moet ik dat aan de receptie vragen. En ik
mag ook met niemand buiten de bubbel
contact hebben. Ik heb m’n eigen parkeerplek en tanken mag alleen aan specifieke
benzinestations. Maar ik klaag niet. Ik ben
al blij dat er eindelijk weer wedstrijden
zijn.»
Swings kan in Heerenveen niet op zijn
trainer Jelle Spruyt rekenen. Omdat die
halftijds lesgeeft, is een lang verblijf in het
buitenland geen optie. Ook met zijn vriendin Annelien, met wie hij de voorbije maanden een appartement deelde in Heerenveen, is het contact tot FaceTime beperkt.
«Vijf weken van huis, dat is een beetje zoals
met de Spelen. Alleen is de beleving nu wel
anders. Ik kan niet zomaar rondlopen.
Uiteraard ligt mijn focus op het EK, maar
het is wel lastig om nu zo lang van huis te
zijn, net omdat ik haast continu samen was
met Annelien. Voor de feesten ben ik zelfs
niet naar België teruggekeerd om mijn
ouders te zien. Ik wilde geen risico’s
nemen. Niet zozeer omdat ik bang ben
voor het coronavirus, maar omdat
ik wedstrijden zou missen als ik
besmet raakte.»
Op z’n olympisch zilver na
won Bart Swings al zijn
EK- en WK-medailles
op allroundcompetities: brons op het WK
in 2013, zilver op het
EK van 2016 en

brons op dat van 2017. Voor de editie van
2019 paste de Leuvenaar: hij gaf toen de
voorkeur aan een trainingsstage. Nu hoopt
hij wel opnieuw het podium te halen, al is
dat met de snelle Nederlanders Marcel
Bosker en Patrick Roest en de Noor Sverre
Lunde Pedersen niet vanzelfsprekend. «Ik
sluit het podium niet uit, maar ik laat het
wat op me afkomen. Ik reed goed op training, ik hoop dat die tijden er ook in de
wedstrijden uitkomen. Ik heb tijdens de
voorbije maanden weer beter leren schaatsen, heb mezelf herontdekt en dat wil ik
graag tonen op het EK.»
Dat heeft volgens Swings te maken met zijn
nieuwe setting bij team IKO, wat hem toelaat te trainen met een topper zoals Jan
Blokhuijsen. «Ik sta ook al vanaf augustus
op het ijs. Ik schaatste niet zozeer meer
dagen, maar wel veel langer en consistenter. Terwijl ik in andere jaren soms één of
twee weken van het ijs ging, was dat nu
maximaal vier dagen. Dat heeft me toegelaten om mijn betere techniek terug te vinden, zowel in de bochten als op de rechte
stukken. Voorheen schaatste ik meer op
m’n eentje en was ik vaak zoekende, nu
reed ik constant met een goed gevoel rond.»

het niet erg. Maar dertiger... dat begint te
tellen, hé. Hopelijk kan ik het bekronen met
een titel. Al wil ik ook goede resultaten
neerzetten op de 1.500m en 5.000m. Ik heb
die afstanden nodig om een goede massastart te rijden.»

Handbiker Alex Zanardi (54)
kan weer praten. De voormalige
Italiaanse F1-coureur is nog
steeds herstellende van een
zwaar ongeval in juni.
Zanardi revalideert hoofdzakelijk
in een neurologisch revalidatiecentrum, nadat hij in juni met zijn
handbike aan hoge snelheid tegen
een vrachtwagen botste. Zanardi
zweefde enkele dagen tussen leven
en dood, zo verbleef hij meer dan
een maand op de dienst Intensieve
Zorgen in het ziekenhuis van Siena.
Nadien werd hij meermaals geopereerd en lag hij lange tijd in kritieke
toestand in een kunstmatige
coma. «Na vijf weken in ons ziekenhuis is zijn toestand stabiel genoeg
om een verplaatsing naar een neurologisch centrum toe te staan»,
liet Valtere Giovannini, algemeen
directeur van het ziekenhuis, in juli
weten. Nu kan hij dus weer praten.
«Schitterend nieuws. Zeven maanden na zijn zwaar ongeluk heeft hij
zijn eerste zinnen uitgesproken tegen zijn familie. Dat zorgde uiteraard voor de nodige emoties», liet
Michel Malfatti weten op Twitter.
De viervoudige paralympische
kampioen was in de jaren negentig
een F1-piloot bij de renstallen
Jordan, Minardi, Lotus en Williams.
In 2001 verloor hij beide benen bij
een ongeval op de Duitse Lausitzring, toen hij deelnam aan de
Champ Car. (DMM)

Zonder Kramer
Nog dit: op het EK ontbreekt Sven Kramer.
King Kramer. Houder van tien Europese
allroundtitels en dus titelverdediger – hij
overleefde de Nederlandse kwalificaties
niet. «Ik zou niet zeggen dat zijn tijdperk gedaan is», sust Swings. «Maar de concurrentie in Nederland is gewoon ongelooflijk
groot. Zeker op de 5.000m hoort
Kramer nog bij de besten en
zou ik hem niet afschrijven. Hij miste in het verleden al eens een EK,
omdat het niet in zijn
planning paste of omdat hij een blessure
had, maar nu is het
door zijn eigen toedoen. Hij mág
niet komen –
dat is het
vreemdst.»

WK massastart
Ook al wil Swings zich dit weekend tonen, de nadruk ligt toch vooral in februari op het WK afstanden, waar hij
op de wereldtitel op de massastart
aast. Het zou een mooi geschenkje
zijn voor z’n 30ste verjaardag. Hij
lacht: «Ik weet nog niet welke afstand er die dag (12 februari, red.)
op het menu staat, maar feesten zit er door corona toch
niet in, en ik ben ook
niet het type dat
graag in de belangstelling
staat, dus
ik vind

OLYMPISCHE
HORDENKAMPIOENE
OPNIEUW GESCHORST

Swings
op training
op de piste in
Thialf, waar de
komende weken
vier competities
geschaatst worden.
Foto RV

«Ik mag in het hotel rondlopen
en ik mag naar buiten als ik in een logboek
noteer wat ik ga doen. Winkelen mag niet,
tanken mag alleen aan specifieke
benzinestations. Maar ik klaag niet. Ik ben
al blij dat er eindelijk weer wedstrijden zijn»

SPORTKORT
Zeven maanden
na crash kan
handbiker
Alex Zanardi
weer spreken

Fin de carrière dreigt voor Brianna
McNeal. De olympische kampioene op de 100m horden in 2016 in Rio
is voorlopig geschorst omdat ze
met een dopingtest zou hebben
geknoeid. In 2017 stond de 29-jarige Amerikaanse al eens een jaar
aan de kant met een schorsing. Ze
zou nu een schorsing tussen vijf en
acht jaar riskeren. (VH)
# VOLLEYBAL Topklasser Avoc
Achel ontwikkelt een samenwerkingsverband met de Antwerpse
clubs Mavoc Mechelen en Hollebeekhoeve Noorderkempen. Dat
gebeurt onder de naam ‘Trident
Volley Community’. Wellicht de
voorloper van meer en meer samenwerking tussen volleybalclubs
in post-coronatijden. Wout Wijsmans wordt het uithangbord van
de samenwerking. Overigens reist
Achel zaterdag naar nummer drie
Menen. (PLG)

