
Wij daagden gevangene 
‘John Doe 2’ (links) uit 
voor een virtuele wedstrijd. 
Net wanneer we zéker weten 
dat de overwinning binnen is,
snelt hij ons voorbij. 
Miljaar!
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Filip Joos is de Wout van Aert van de voetbaljour-
nalistiek. Hij is in alles bijna de beste, wat niet
hetzelfde is als de beste in bijna alles. Joos is een

uitstekende analist, maar Peter Vandenbempt is nog
net iets beter. Joos is een uitmuntende commentator,
maar Dirk Deferme blijft de ongekroonde koning. Joos
heeft een elegante pen, maar de enkels van Stephan
Keygnaert zijn hoog gegrepen. Ik beluister en ik lees
hem graag en geloof hem op zijn woord als hij poneert
dat Parma dit seizoen de degradatie naar de Serie B
had kunnen vermijden als ze Dejan Kulusevski nog een
jaartje van Juventus hadden mogen lenen. Joos weet
veel en Joos weet dat. Vandaar dat sommigen hem een
betweter vinden, het lot van wel meer mensen die het
inderdaad beter weten — zie Frank Vandenbroucke.
Toch is Filip Joos niet eens de slimste thuis, althans
niet als zus Ruth op bezoek is. Ruth Joos is briljant.
Niet alleen de rijkdom, ook het talent is in deze wereld
wraakroepend ongelijk verdeeld.

Mijn achting voor Filip Joos is nog gegroeid sinds
ik hem deze week in ‘Extra Time’ de voorzitter
van Anderlecht consequent hoorde aanspre-

ken met u. Hij en Wouter Vandenhaute kennen elkaar
natuurlijk beter dan dat, wat Vandenhaute liet blijken
door Joos de hele tijd Filip te noemen. Dat is een poli-
tieke truc: de politicus spreekt Stef of Kathleen bij de
voornaam aan om vertrouwdheid, ja zelfs kameraad-
schap te suggereren, want kameraden stellen elkaar
geen vervelende vragen, toch? Vandenhaute wou in
‘Extra Time’ hoorbaar nog eens one of the boys zijn,
wat hij natuurlijk al een kwarteeuw niet meer is. Eigen
schuld. Dan had hij maar niet de meest wakkere onder-
nemer in sport- en televisieland moeten worden, met
de mooiste koersen en de mooiste voetbalclub in zijn
portefeuille. Wouter Vandenhaute heeft een curricu-
lum om u tegen te zeggen. Dat bleef Filip Joos dan ook
doen. Uit respect voor zijn gast en voor de kijker, maar
bovenal uit zelfrespect. Die ‘u’ is het schild van de kriti-
sche journalist. Het houdt de tegenpartij op afstand.

Vooral in het voetbal is dat niet evident. Ons kent
er ons. Dure werknemers, vaak dertigers met
baarden, worden er jongens en gasten ge-

noemd. Zij dollen met elkaar en jennen elkaar, voetbal-
jargon voor onnozel doen en pesten. Voetbaljournalis-
ten schurken zich daar graag gezellig tegenaan. Toe-
gegeven, het valt niet mee om als vijftiger langs de lijn
aan de 18-jarige Jeremy Doku te vragen: ‘Kunt u ons
vertellen hoe u die goal heeft gemaakt?’ Dat is erover.
Alleen Eddy Planckaert mag dat. Hij feliciteert in de
studio coureurs met hun negentiende plaats, mannen
die niet half zo oud zijn als hij en geen kwart van zijn ta-
lent hebben. ‘Wat een prachtige koers heeft u gereden,
Arjen.’

Maar liever dat nog dan de kleffe kleuterklap van
mijn warenhuisketen. Als trouwe klant verdien
ik een respectvolle ‘u’, maar wat ik krijg is een

betuttelende ‘Hallo Goebeziger!’ Of ik goed bezig ben,
da gade gij nie bepalen. En ik sta niet alleen. Wie Filip
Joos aanspreekt als goebeziger, ziet hem volgens mij
nooit meer terug. En zijn zus evenmin.
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Jan Segers schrijft  geregeld
iets ongeregelds over een
min of meer bekende kop.

‘THE BREAKAWAY’ IS EERSTE VIRTUELE 
WIELERPLOEG VOOR GEDETINEERDEN

‘John Doe 2’ is 45 en zit al 22 jaar
achter de tralies. «Voor stommitei-
ten uit het verleden, dingen waar
ik niet fier op ben.» In de gymzaal
van de gevangenis van Oudenaar-
de heeft hij zijn fiets op rollen geïn-
stalleerd voor een televisiescherm.
Ik deed hetzelfde op mijn zolder-
kamer in Gent. Samen hebben we
er al een rit van 25 kilometer opzit-
ten, en nu gaat het snoeihard op de
slotklim. Zij aan zij rijden we om-
hoog, allebei gebrand op winst.
Nog 200 meter te gaan. Ik ga op de
trappers staan, schakel drie tanden
groter en begin te sprinten. John is
verrast, ligt meteen een paar meter
achter. Nog 100 meter, nog 50. Net
wanneer ik zéker weet dat de over-
winning binnen is, word ik langs
links voorbijgesneld. Met drie fer-
me lellen op zijn pedalen boort
John me de eerste plaats op het
nippertje door de neus. Miljaar!

Quickie in koersbroek
Voorbij de streep deppen we het
zweet van ons gezicht. Onze koers
was virtueel, de inspanning en de
pijn in de benen achteraf zijn dat
niét. Terwijl ik de nederlaag door-

spoel met een kop koffie, wordt
‘John Doe 2’ door een cipier terug
naar zijn cel begeleid. Samen met
nog vijf andere ‘John Does’ — de
naam die in een gerechtsdossier
een anoniem persoon aanduidt —
vormt hij ‘The Breakaway’: de
 allereerste virtuele wielerploeg
voor gedetineerden ter wereld.
Dat die is opgericht in de gevange-
nis van Oudenaarde, in vogelvlucht
nog geen kilometer van de aan-
komstlijn van de Ronde van
 Vlaanderen, is geen toeval. «We or-
ganiseerden ook al ‘De Ronde op
Rollen’, waarbij gedetineerden de
finale van Vlaanderens Mooiste op
de rollen afwerkten», zegt
 gevangenisdirecteur Pieter Van
 Caene ghem. «Daaruit is het idee
gegroeid om een echte wielerploeg
op te richten.»
Omdat het moeilijk is om met de
gedetineerden elke zondag een rit-
je door de Vlaamse Ardennen af te
werken, werd dat een virtuele
ploeg. ‘The Breakaway’ traint op
Zwift: een online wielerplatform
dat fietsen op de rollen omtovert
tot een computerspel. Het principe
is eenvoudig: de rollen worden

verbonden met de app, en op een
computerscherm beweegt jouw
avatar wanneer jij begint te trap-
pen. Wie het hardst trapt, gaat ook
hier het snelst vooruit. Mathieu
van der Poel is fan, en ook Remco
Evenepoel gebruikte het om tij-
dens zijn revalidatie fit te blijven.
Nu fietsen dus ook de ‘John Does’
van ‘The Breakaway’ rond op Zwift.
Wie wil, kan daar net zoals wij met
hen meefietsen en hen uitdagen
voor een wedstrijdje. Eind mei
volgt de grote apotheose. Dan
neemt ‘The Breakaway’ het in een
onlinewedstrijd op tegen een
ploeg van Justitie. Minister Vincent
Van Quickenborne (Open Vld) be-
loofde al zijn koersbroek aan te
trekken, en hij zal het gezelschap
krijgen van magistraten, cipiers en
politieagenten.

Tenen uitkuisen
«Ze zullen hun tenen mogen uit-
kuisen, want er zitten wel wat
kleppers tussen onze gedetineer-
den», lacht gevangenisdirecteur
Van Caeneghem. Volgens hem is
het belang van sport binnen de
 gevangenismuren lange tijd
 onderschat. «Sporten helpt om te
ontladen, om de gedachten te ver-
zetten en geeft inhoud aan het
 leven van langgestraften. Zo’n 
90 procent van de gedetineerden
komt op een dag weer vrij, en dan
moeten ze erin slagen hun leven
opnieuw op te pikken. Door te gaan
werken, maar na het werk schieten
er elke dag nog heel wat uren over

waarin het opnieuw fout kan
 lopen. Als we ervoor kunnen zor-
gen dat ze een deel van die tijd op-
vullen met sport, dan helpt hen dat
om op het rechte pad te blijven.»
Dat ze trainen met een online-
computerspel, en op die manier in
contact komen met mensen buiten
de gevangenis, is nog een
 bij komende troef. «Als je wil dat
gedetineerden op een goede
 manier weer buitenkomen, moet
je ze de kans geven een connectie
te maken met de samenleving
waarin ze opnieuw zullen terecht-
komen», zegt gevangenispsycho-
loge Sarah Van Pelt.

Coronakilo’s
Ook de gedetineerden zelf ervaren
‘The Breakaway’ op een positieve
manier. «Een gevangenis is geen
evidente omgeving», zegt ‘John
Doe 2’. «Je zit hier met een pak frus-
traties en ergernissen, en kan niet

even naar buiten om af te koelen.
Op de fiets lukt het mij wel om mijn
hoofd leeg te maken. Het vooruit-
zicht om straks een cipier of poli-
tieagent naar huis te rijden, helpt
natuurlijk ook om gemotiveerd te
blijven. (grijnst)»
Al hebben sommige ploegmaats
ook nog een ándere reden om hard
te fietsen. «Ik doe het in de eerste
plaats voor mezelf», zegt de 
38-jarige ‘John Doe 6’. «Tijdens de
coronacrisis vielen alle activiteiten
in de gevangenis stil, en dat heb ik
gevoeld. De coronakilo’s vlogen
eraan, twintig kilo in totaal. Dank-
zij het fietsen ben ik er alweer tien
kwijt.»

Een gevangenis is geen
evidente omgeving. 
Op de fiets lukt het 
wel om mijn hoofd leeg
te maken. En het
vooruitzicht om straks
een cipier of agent 
naar huis te rijden, helpt
ook om gemotiveerd 
te blijven

GEVANGENE ‘JOHN DOE 2’

Met zes zijn ze, de gedetineerden uit de gevangenis van
 Oudenaarde die samen ‘The Breakaway’ vormen: de allereerste
virtuele wielerploeg voor gevangenen ter wereld. Eind mei
 mogen ze voor één keer proberen te ontsnappen, wanneer ze 
op het online wielerplatform Zwift een wedstrijd rijden tegen
magistraten, cipiers, politieagenten en de minister van Justitie.
Bij wijze van training daagden we één van de gedetineerden uit
voor een potje virtueel koersen. • INGE BOSSCHAERTS •

Grote ontsnapping uit gevangenis
Oudenaarde... op de koersfiets

De gedetineerden trainen
op Zwift: een online wieler-
platform dat ook gebruikt

wordt door profs als
 Mathieu van der Poel. Eind
mei nemen ze het op tegen

een ploeg van Justitie. 


