
nogwel bij. Die oorlogsschepen voor de kust
warenwel een raar uitzicht. De olympische rin-
gen enhet beachvolleybalstadionwarenhet
grootste verschil. Een tijdelijk buizenbouwsel
voor tienduizendman, neergezet op een strand,
op geen 50meter vande somswilde oceaan, als
datmaar goed afloopt.
Verder business as usual. Honderdmeter van

de beach volleybal venuebij de barMab’s defile-
renna zonsondergang als vanouds de hoertjes
enhoeren, van petites tot XXL. Een transgender
XXLheeft vorigeweekniet ver daarvandaan een
dronken enwellicht geile en/of blinde
Australische cameramanberoofd, na hemop
het hoofd te hebben geslagenmet haar sacoche
waar een steen in zat. “Nooit in het donker onder
die boompjes lopen”, druktemijn dierbare col-
lega, die opCopacabanaheeft gewoond,mij
vorig jaar al ophet hart. Afgezien daarvan: de
barretjes speeldennog even luidemuziek en cai-
pirinha enbier vloeiden bij bekenwant hetwas
eenwarmweekend geweest.

Rio heeft de wereld bedrogen
Ik ben er nu een kleineweek en alleswatwerd
voorspeld,wordt helaaswaarheid.Haast niks
is klaar. De helft van de flatgebouwen inhet
olympisch dorphebben structurele problemen
endat ismeer dan een lampje dat niet brandt.
Toen eenDuitse hogerop eendouchenam,
stroomdehetwater bij de Belgen langs de
muren, dat soortwerk. De competitieplaatsen
zijn niet af, dewegen zijn niet klaar en dat is
beduidendmeer dan een likje verf. Het pers-
centrumzal te klein zijn enmet één op vijf van
demedia aanwezig, konhet persrestaurant
twaalf dagen voor de Spelen de toevloed van
journalisten al niet aan. Zelfs de urinoirs in de
containertoiletten liepen al over.
Het zal u allemaal een zorgwezen, en dat is

uwgoed recht,maar het is in feite erger danu
leest. Voorlopigwordt het nog eenbeetjemet de
mantel der liefde bedekt, volgens de perverse
logica dat die armeBrazilianenhet al zo hard te
verdurenhebben enwehenmaar niet te veel
moeten beledigen.Welnu, elke Braziliaan die
mij vraagtwat ik ervan vind,maghetweten. Rio
is niet klaar. Rio hadde Spelennooitmogen
krijgen. Rio heeft dewereld bedrogen,maar de
wereld heeft zich al te graag laten bedriegen.
Eigen schuld, dikke bult. Ik heb toen ook geap-
plaudisseerd ennu zijnwehier enwemoeten er
door. Gedaanmet zeuren. De carioca’s kunnen
het niet helpen enhet zijn aardigemensen, ook
de carioca’s diemoslim zijn.Hoop ik.

9 Een sportfan paradeert door de straten
van Rio de Janeiro met vlaggetjes
van alle deelnemende landen aan
de Olympische Spelen. © EPA
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De sportzomer
van Vandeweghe

Hans Vandeweghe volgt
na het EK voetbal en de Tour ook
de Olympische Spelen in Rio

e blijde intrede inBraziliëwas een dikke
meevaller vergeleken bij de 38uur
durende kruisweg daarheen.Als eerste
vandehele 747 door de paspoortcon-
trole, als eerste bij de accreditatie, als
eerste gevalideerd enna twintig koffers
was die vanmij daar al. Bijgevolg: als eer-

ste bij de fleurig uitgedoste jongens enmeisjes
volunteers vande transportation desk.
“Boanoite, heeft u vervoer voormij?”
“Over eenhalfuur gaat er een bus naar

Copacabana.”
“Veel te lang, ik ben al bijna veertig uur

onderweg. Ik neemwel een taxi.”
“Owat erg, senhor, we kijken even voor een

auto.”
Een stoute bek alleen volstaat niet op die

grote evenementenmet veel vrijwilligers, timing
isminstens even belangrijk. Als je vroeg arri-
veert, behandelen ze je als een bedreigde dier-
soort en lopen zichhet vuur uit de sloffen. Als
dit verschijnt –minder dan eenweek voor de
Spelen –wordt elke journalist in een bus
geduwd en gedeporteerd.
Ikwerd inMissDaisy-stijl ‘gebracht’, heel

comfortabel achterin in een gloednieuweNissan
met een zeer goedEngels sprekende chauffeur.
OpnaarRuaBarataRibeiro 60, eenmaand lang
mijn uitvalsbasis. De transfer had toch één ver-
rassing in petto. Voor de tunnel aanhet shop-
pingcenterRio Sul (voorwie daar bekend is)
werdenwe tegengehoudendoor een road block.
Hetwas bijnamiddernachtmaar er stond een
enormefile. “Alcoholcontrole”, zei de chauffeur.
Ik vroeg hoeveel jemagdrinken inRio omnog te
kunnen rijden. “Jemagniet drinken”, sprak de
chauffeur verwijtend. “Ik drinknooit alcohol.”
“Haha,” zei ik, “zonde in een landmet die lek-

kere caipirinha, heerlijkmet limoenmaarmet
maracuja lust ik hemook.”Of hijmisschien
moslimwas, gooide ik er in een bui van over-
moed achteraan. Er viel een stilte. Jawel, hijwas
moslim. Ik zat aanmijn leren bank genageld en
vraag hiervoormeteen begrip. In anderhalve
daghad ik drie uur een bed gezien endannog
eens twee uur ophet vliegtuigmijn ogen geslo-
ten. Wehaddennogmaar de aanslag inNice
gehad op eenplekwaar ik eenpaarweken eer-
der had gelopen, gedronken en gefietst. De
schietpartij inMünchenhad ik nognetmee-
gekregen voormijn vlucht vertrok en ikwas
ook op 22maart in Zaventem.Ondertussen
hadden zeBraziliaanse IS-strijders opgepakt,

een bericht dat ik eerst niet had geloofd. (De
manmet demachetemoest de trein nognemen
ende priester in Frankrijk leefde ooknog.)
Ikwijt het aan de zware vlucht – enmijn boe-

tedoening volgt als ik terug ben –maar ikwerd
zowaar bang in die filemet die Braziliaanmet
zijn lange baard, inwie ik eenhipster ver-
moedde. Ik begreephet niet ennog steeds niet.
Goed gedaan omGodaf te zweren,maar dan
naarAllah overlopen, van de dropnaar de
regen, en dat inRio, de stad van chaos en zonde?
Ik staarde hemmet openmond aan, hij keek na
die opmerking over alcohol vooral boos enwe
blevenwederzijds stil. Vijfminuten later haalde
hij netjesmijn koffers uit zijn achterbak, zei
“tchau, boa noite” en reedweg.

Transgender XXL
De zon eendag later deedhet voorval vergeten.
Copacabanawas geenhaar veranderd, behalve
de patrouillerendemilitairenmaar dat deden al
tien andere politiekorpsen, dus die konden er

De helft van
de �atgebouwen
in het olympisch
dorp hebben
structurele
problemen.

Toen een Duitse
hogerop een
douche nam,
stroomde het

water bij de Belgen
langs demuren,
dat soort werk
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Rua Barata Ribeiro 60

DeVlaamse Zwemfederatie
(VZF)wil het contract van
RonaldGaastra niet
verlengen na de Spelen en
kiest voor Rik Valcke als
enige coach. Daar is niet
iedereen hetmee eens.

“Het gaat lekker met Pieter”,
zegt Ronald Gaastra in het
Aquatics Centra in Rio over
Timmers. “Alles prima met
Louis”, laatRikValcke,opstage
met Croenen in Uberlandia,
weten.Deapartevoorbereiding
is symbolisch voor de opge-
splitsteBelgischezwemwereld.
Gaastra doet zijn ding met de
‘Antwerpse’ zwemmers,Valcke
volgt met zijn apostelen zijn
visie. De sportieve rivaliteit
tussen beide kampen zorgde
vaak voor extramotivatie.
MaarnaRiodreigteenonge-

zond spanningsveld. Het top-
sportcentrumvanWachtebeke
verhuist dan naar het nieuwe
moderne Wezenberg 2-top-
sportbad in Antwerpen. Beide
kampen zullen een modus
vivendi moeten vinden om de
zwemtrainingsbanen te verde-
len. En de VZF wil slechts één
hoofdcoach. De keuze valt op
Valcke.DatGaastrazijnhalftijds
VZF-contract niet verlengt ziet,
kwam hard aan, ook al kan hij
als trainer voltijds voort onder
detopsportvlagvanAntwerpen
endeBrabo-club.
Gaastra twijfeltofdesamen-

smeltingzal lukken. “Wezullen
aan zwembanen verliezen om
individueel te trainen.Het iseen
stapachteruit.DeVZFheeftmij
aan de kant gezet. Dan mogen
ze oppositie verwachten.” Dat
Gaastra wel vaker scherp voor
zijn mening uitkomt, zou een
van de redenen zijn om voor
Valcke tekiezen.Gaastrazucht:
“Ik heb altijd mijn eigen weg
gegaanomsportsucces tehalen
endoedaarover geen toegevin-
gen. Ikzegwat ikdenk,dat is zo
tegenmijn vrouw, mijn zwem-
mers, de voorzitter van de VZF
en de koning. Misschien is
België geen topsportland door
een teveel aan compromissen.”
Valcke heeft het contract als

hoofdcoach nog niet onderte-
kend.“Iktekengeenakkoordals
ik de exacte structuur niet ken.
In principe komt het wel rond.
Maar nu telt alleenRio.” ⌥BF⌦

Zwemt
België
richting
afgrond?

Belgische
wielrenners
vanavond in Rio
De Belgische mannenselectie
voor de olympische weg- en
tijdrit reist vandaag af naar Rio.
Greg Van Avermaet, Tim
Wellens, Philippe Gilbert, Serge
Pauwels en Laurens De Plus
landen om 20.30 uur en wor-
den rond middernacht in het
atletendorp verwacht. Morgen
is het bekomen van de lange
trip en fietst het gezelschap
wat los,woensdag staat een
parcoursverkenning van drie
à vier uur op het programma.
Van Avermaet deelt in Rio een
appartement met Pauwels,
Gilbert met De Plus en Wellens
met zijn Lotto-ploegmaat en
pistier Jasper De Buyst. ⌥JDK⌦

Gaastra:
‘We zullen aan
zwembanen
verliezen om
individueel
te trainen’

9Werklui
rusten even
uit in het
olympish
beachvolley-
balstadion op
Copacabana.
© EPA
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