Opinie

Covid in ’t Kuipke: mijmeringen van een arts bij
de Lotto Zesdaagse van Vlaanderen-Gent
GENT 17/11 - Het beloofde "rijk der vrijheid" was ook voor de Zesdaagse in 't
Gentse Kuipke een zeer aanlokkelijk vooruitzicht. Zoals vele grote jaarlijkse
manifestaties was het in 2020 niet kunnen doorgaan. Van 16 tot 21 november 2021
zou de 80ste editie, 99 jaar na begindatum opnieuw plaatsvinden. Er zijn nog
jaartallen niet ingevuld in de historische kalender, om velerlei redenen tot en met een
brand. Een schitterende toekomst is voorzien want de stad Gent beschouwt het
Kuipke als patrimoniumerfgoed en verlengde met 6 jaar het contract met Golazo, dé
Belgische organisator bij uitstek, Sport Vlaanderen ten spijt. Je zou voor minder nog
eens 6 cijfers proberen op de Lotto.
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Ik heb er nog geen wetenschappelijk onderzoek over kunnen opsnorren maar een
persoonlijke enquête leert dat vele artsen verslingerd zijn aan de Zesdaagse. Artsen
van overal, zeker nu Gent de enige Belgische stad is waar men nog "zesdaagst". Het
is zelfs de enige plaats waar ik Waalse collega's ontmoet in ongedwongen sfeer. Het
leuke is dat die collega's niet zozeer bij de VIP's zitten maar ook op het middenplein

staan tussen de ‘gewone' mensen die hun patiënten zouden kunnen zijn. En
alhoewel het de goedkoopste plaatsen betreft (23 euro voor minstens 6 uur sport en
plezier) is het plein de plaats van de waarheid, de discussie en het drama, zeker als
er te veel alcohol gedronken wordt.
Maar dit jaar geen alcohol op het middenplein, wel mondmaskers en iedereen op tijd
naar huis. Het zal wennen zijn maar iedereen is blij dat het wielerfeest toch nog kan
doorgaan. Door de extra maatregelen wou men het Overlegcomité van vrijdag 19
november, ondertussen vervroegd naar woensdag, kortsluiten en de precaire situatie
van de ziekenhuisopnames toch niet ontkennen. Een delicaat evenwicht, een moeilijk
pad om te bewandelen.
En wandelen zullen ze doen, richting het Kuipke in het Citadelpark want het is
volledig autovrij gemaakt. Ook dat is een uitdaging voor het stadsbestuur maar het
recente lichtfestival heeft bewezen dat het autovrij maken van de stad stilaan goed
georganiseerd geraakt en aanvaard wordt. En artsen van wacht krijgen nog altijd
prioritaire toegang met hun eigen auto of de gemeenschappelijke van de wachtpost,
chauffeur inbegrepen, sirenelamp nog niet.
Meer en meer artsen gebruiken de moto of de fiets in de stad, ook voor urgenties.
Tijdens een vaccinatie-overlegvergadering met 21 artsen bleken er 16 met de fiets te
komen, met dokterstas op een bagagerek regenbeschermd. Ik zie hen en mezelf als
bijna volwaardige pistiers in de stad rondfietsen, de tramsporen ontwijkend.
Alhoewel…ik beken, op de 166,66 m lange wielerpiste van het Kuipke heb ik het
nooit gekund of aangedurfd om met een doortrappende koersfiets de steile bochten
met een 52% helling, te berijden. Ik was al blij genoeg dat ik onderaan de piste kon
volgen terwijl mijn zoon, een klasgenoot van Iljo Keisse, gezwind de hoogte inreed.
Sinds ik bijna jaarlijks naar de Zesdaagse ga is er ook medisch-technisch heel wat
veranderd. In de vroege jaren '80 vroeg men ons als huisartsen van wacht om
aanwezig te zijn voor de bezoekers en de mindere wielergoden die geen eigen
sportarts ter beschikking hadden zoals Patrick Sercu en co. Sinds het dodelijke
ongeval van Isaac Galvez in 2006 waarbij de wedstrijden werden stilgelegd en er
geen winnaars waren, is alles in handen van gespecialiseerde medische teams met
een rechtstreeks lijn naar de spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis. Toen ik
afstudeerde als doctor in de genees-, heel- en verloskunde was men blij dat er een
aantal huisartsen de spoedopname wilden waarnemen, nu is spoed/urgentie-arts een
gespecialiseerde opleiding van 6 master-na-masterjaren.
‘De tijden veranderen' noemt men dat, maar op het middenplein van het Kuipke blijft
de sfeer onveranderd. Alleen de pintjes zijn niet meer zo lekker maar wel in
kartonnen bekers die herbruikbaar zijn. Sinds 1 januari kiest de stad Gent resoluut
voor 100% herbruikbaar en maakt daardoor haar voortrekkersrol in het afvalarme
evenementenbeleid waar, dus ook op de wielerbaan in het Kuipke, dit jaar zelfs
zonder bier…Hoe het volgend jaar zal zijn weet zelfs collega Erika Vlieghe niet maar
de kans is groot dat we tegen volgende winter ‘het virus perfect kunnen managen en
controleren, waardoor Covid-19 steeds meer op een griepepidemie zal lijken'.
Hoe dan ook het rijk der vrijheid is niet voor morgen en een hol begrip maar wie
ondertussen extra zin heeft gekregen om ook de Zesdaagse eens mee te maken,
welkom! Ik zal er donderdag te vinden zijn op het midddenplein met mondmasker.

Mocht je covidgewijs grote manifestaties willen mijden, zou ik je volgend jaar willen
uitnodigen, al is het alleen maar om hoopvol te blijven in deze verwarrende tijden met
toch die zekerheid: met de fiets zullen we blijven rijden en op de Lotto blijven spelen.
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