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e eerste prognose voor deOlympische
Spelen vanRio van volgend jaar is
binnen.De eerste interviews over
de te verwachten resultaten vande
Belgen ook. Chef demissionEddy
De Smedt denkt aandriemedailles
en voegde daaraan toe dat hij drie
medailles niet echt goed durft te
noemen. En of, ons landmoetmet

deze bevolking endit bruto nationaal product
minimaal tienmedailles ambiëren.
Ook Infostrada, dat het Internationaal

OlympischComité (IOC) en de organisatie-
comités als klant heeft, pronostikeert drie
medailles voor onze honderd ofwat geselec-
teerden.Dat is een score van 1 op 33. Als elk
land éénmedaille zouwinnen voor elke
33 sporters, danwas het olympisch dorp van
10.000 atleten een stad van 30.000 inwoners.
Nogmaar eens het bewijs datwij de laatste
twintig jaar onnoemelijk zwakpresteren in
topsport. DeAmerikanen slepen éénmedaille
weg voor elke vijf atleten die ze uitzenden.
Nederlandhaalt ongeveer één op tien,wat
zo’n beetje eennormaal gemiddelde is.
Maar goed, of liever níét goed: onze drie

medailles zouden één zilveren en twee
bronzenplakkenworden.Dat soort prognoses
moetmet een grove korrel zoutworden geno-
men,want het richtinggevende preolympisch
jaar 2015 is nogniet afgesloten en ze zijn
gebaseerd op resultaten uit het verleden.Het is
in sport als op de beurs: resultaten uit het ver-
ledenbieden geen garantie voor de toekomst.
Het omgekeerde is ookwaar: het is niet omdat
je in Londen slecht presteerde, dat het inRio
niet beter zou kunnen.
En kijk eens (als het goed is zeggenwehet

ook): er zijn tekenendatwe sportief aan de
beterhand zijn.Her en der zijn atleten op-
gestaan die hun ambitie niet langer onder

stoelen of banken ste-
ken. Of dat onmiddellijk
medailles oplevert, valt
nog te bezien,maarwie
zich verstopt haalt zeker
geenmedailles.
Topsport is eerlijk uit-
komen voor de doelen
enniet bang zijn om
tegendemuur te
knallen.
Afgelopenweek zijn

er twee los doordie
muur gegaan.WatLouis
Croenen (foto) liet zienop22-jarige leeftijd
in een vande zwaarste zwemnummers,
de 200meter vlinderslag, iswonderbaarlijk:
zevende indeWK-finale en eendikBelgisch
record. Croenenwas als 15-jarige al eengroot
talent,maar leekdaneven te stagneren.Nu
komthet er alsnoguit.Het geheim?Er is geen
geheim: hardwerkenonder leiding vankun-
dige trainers, in debestmogelijke omstandig-
heden. Indie volgorde.Nederlandhaalde
in Sydney vijf gouden zwemmedailles, ter-
wijl denationale ploeg elke ochtend
om7.00uuruit het trainingsbad
werd verjaagddoordeVroege
Vogels, de plonsclub vanhet
plaatselijke rusthuis.
Op dezelfde avond van

de finale van Louis Croenen
was er Pieter Timmers.
Ein-de-lijk. Timmers is ook
goed,maar is niet snel
gekomen, eerder traag
zelfs. Na jaren van aan-
modderen als niet-ontdekt
talent, jaren van tegenslag en
jaren van verwachtingen
kwamhet er eindelijk

uit: ineens drie tiende van
zijn record en een plaats
bij de snelste zwemmers
van zijn generatie.
Demeeste berichtgeving

zat er een beetje naast in
de inschatting. Technisch
gesproken klopt het dat
Croenen enTimmers naast
eenmedaille grepen, alleen
was dit glas niet halfleeg
maarmeer danhalfvol.
Veel belangrijker danhun
zevende plaatsen in de fina-

leswas demuurwaarTimmers enCroenen
doorheen zijn gezwommen: finale gehaald,
serieuze happenuit de pr’s enhet besef dat die
anderen ookmaar twee armen en twee benen
hebben.
Alswij Belgeneen slecht topsportlandzijn,

heeft dat twee structureleoorzaken:wehebben
teweinig goedopgeleide trainers enonze
gepamperdeatletendurvenzeldenbuitenhun
comfortzone te treden.Die trainersopleiden is

eenwerkvan langeadem,maar een
sportcultuurgericht oppresteren
komtals eenuitslaandeheide-
brand: voor jehetweet staat alles
in vuur.Watdezwemmersheb-
bengetoondvandeweek is een
smeulendevuurtjedat geen
garantiebiedt opmeervan
hetzelfde inRio,waarde con-
currentienogzwaarderwordt.
Kazan2015 toontweldeweg
voorde rest vandeploegenvoor
deopkomende talenten.Het is
dienieuwecultuurdiewe te allen
prijzemoetenproberenvast tehou-
den.Wekunnenveel beterdanwe

denken.
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België tussen
wereldtop

WK
ZWEMMEN

Ook collectief slaat de turbo van België op
ditWKaan. Het 4x200meter-team vocht
zich naar een knappe zesde plaats in
de finale. Beter dan op hetWKBarcelona
2013, sneller dan op het EK in Berlijn 2014.
Straks nog hogermikken in Rio 2016?

Desfeer bij het Belgische estafetteteam indebus
tussen het atletendorp en de Kazan Arena in de
aanloopvandeWK-finalewasopperbest.Logisch,
deeerstemissiehadBelgië ’sochtendsalmetverve
volbracht: kwalificatie voor de Spelen in Rio op
zakeneennipteplek (als achtste gekwalificeerd)
in deWK-finale.
Het Nederlandse teammaakte zich intussen

vrolijk met zijn zevende chrono: amper negen
honderdsten sneller dandeburenuit België.Dat
zette aan tot jennen voor de finale. “We gaan de
Belgen slopen”, had Sebastiaan Verschuren, de
Nederlandsekopmanal lachendgezegd. “Zijwil-
den ons pakken, wij hen”, zei Glenn Surgeloose.
IndeWK-finale lagenbeide landenooknetnaast
elkaar.Meestrijdenvoordemedailleszaternooit
in. Groot-Brittannie, VS en Australië zijn buiten
categorie.
Deonderlingezwemderbyder lage landen,die

verlieprazendspannendenons landwonnipthet
pleit.Met eennieuwBelgisch record van7:09.64
nu op hun beurt elf honderdsten sneller dan
Nederland. Verschuren toonde zich nadien een
sportieve verliezer. “Gefeliciteerd, jongens.”

Focussen op Rio
“In de reeksen zwom ikmijn snelste ochtendtijd
ooit, dus ik hoopte ’s avonds nog sneller te gaan”,
zei Louis Croenen. “Ik evenaar in de finale bijna
mijn tijd die me vorig jaar in de EK-finale een
medaille opleverde. Daar ben ik blij om, want ik
heb de finale van de 200 meter vlinderslag toch
heel emotioneel ervaren. Die euforie kostte me
eenslapelozenacht.Maar ikklaagniet.Het toer-
nooi ismooi afgesloten.”

Nummerdrie inderij,DieterDekoninck,wasblij
dat hij na een schouderoperatie weer een hoog
niveauhaalt. “Allesstaatweeropderails.De laat-
ste 50 meter kon ik nog versnellen. Dat was een
goed teken. Ook het duel van de lage landen
speeldemee.Wevochtencentimeternacentime-
ter. Ik kannu focussenopRio enhopelijk zonder
tegenslag doenwat ik graag doe: zwemmen.”
Slotzwemmer Pieter Timmers zwom in de

finale een tijd van 1:46.51. “Ikhadhetnietmakke-
lijk omme weer op te laden”, zei hij kort na de
race. “Fysiekhad ikveel gegevenopde 100meter
vrije slag. Ik voeldemeookniet zo sterk als vorig
jaar bij mijn supertijd in Berlijn, maar dat bleek
al opmijn individuele 200meter op ditWK.
“Ikbenwel trotsophethele teamdatzemij zo

goed gelanceerd hebben. Ik ben diep moeten
gaan, maar dat moest wel om Verschuren af te
houden.Meteenzesdeplekmagje trotsnaarhuis
komen.” ✓BF�

‘Die EK-medaille vorig jaar was
iets extra’s, maar een zesde
plek op eenWK is hoger

in te schatten’
GLENN SURGELOOSE

4x200 meter-ploeg knap zesde op WK

G Pieter Timmers duikt als slotzwemmer in het water. ‘Het team heeft me perfect gelanceerd.’ © AFP

Glenn Surgeloose, de tweede zwemmer, zwom
in de finale wel iets sneller dan in de reeksen.
“Ik startte iets te rustig,maar ben goed gefinisht.
Het is een supertijd voor mij. Sinds januari liep
hetwatminder, ikhaalnetoptijdmijnniveaudat
ik waard ben. Dit is mooi richting Rio. Die EK-
medaillevorig jaarwasietsextra’s,maareenzesde
plek op eenWK is hoger in te schatten.”
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