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De sportzomer
van Vandeweghe

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

k ben er nogniet uit of het een goede zetwas
omopCopacabana te verblijven enniet in
Barra daTijuca. Ikmerkwel jaloersheid in
de ogen vande collega’s als ik hen over
Copacabana vertel. Daar zijn zeker veel res-
taurantjes, vroeg eenNederlandse collega
die net als ik eenflat had gehuurd,maar dan

inBarra.Wel duizend, kleine en grote, dure en
goedkope, overdreef ik een beetje. Enhet leeft
daar elke dag en op zondag is de helft afgesloten
en is iedereen aanhet sporten. Zo ook ophet
strand,maar soms verlies ik te veel tijd als ik bij
demeest bedreven voetvolleyers blijf kijken.
Ik zag zo de vertwijfeling tot zelfswanhoop

opborrelen.Wij zitten sociaal geïsoleerd, zei hij
bedremmeld. Geen restaurant, zelfs geenwin-
keltje, er gebeurt daar niks. Dan is Copacabana
inderdaad eenbetere keuze. Zo ben ik eergiste-
ren gaan luisterennaarwat ThomasBach te
zeggenhad in het perscentrum inBarra, heb ik
daarna in het kilorestaurant
vanhetmediadorp gegeten en
hebdande bus terug geno-
men. Ikwas in recordtijd op
mijn flat; dat betekent in net
minder dan eenuur. Dat is het
nadeel. Ikmoet langer op de
bus,minimaal eenuur voor
35 kilometer,want zo ver is het
naar het perscentrum.
Nog eennadeel: de bus.Het

lijktmij dat demeeste ouders
vanbuschauffeurs langs de
spermabank zijn gepasseerd
waarAyrton Senna zijn leven
langheeft gedoneerd. Een
Braziliaanse buschauffeur
rijdt niet, hij stormt vooruit,
schiet zich naar de bocht,
remt, giert door de bocht,
stormtweer vooruit naar een
rood licht en slaat dande rem-
mendicht. Ik heb er eens iets
van gezegd,maar dat viel niet
goed. De bussen zijn overigens
erg oké,met luxezetels en er is zelfswifi.
Jammermaar helaas,wiemeer dan vijf keer op
zijn iPad kijkt en dannog geen schedelbreuk
heeft, wordt gegarandeerdwagenziek voor de
rest van de dag.
Bijmijn terugkeer heb ikmij snel omge-

kleed en ben nog even aan het strand gaan zit-
ten. Dat kunnenmijn collega’s in Barra natuur-
lijk niet. Vijf real voor een zeteltje, daarvoor
moet je het niet laten, en vier van die roepies
voor eenwatertje. Vijftien voor een caipirinha
XL. U deelt alles door vier en dan heeft u
ongeveer de euro’s. Goedkoper danKnokke,
Copacabana, dat zeker. Iets na vier uur ver-
dwijnt wel de zon achter de flatgebouwen,
want het is hier tenslotte hartje winter. Dan
zakt de temperatuur tot onder de 25 graden
en trekken de Brasileiros hun gemoltonneerde
jassen aan. Omhalfzes is het hier donker.

In hetmedia village verblijven,wilde ik
sowieso niet. Dat zijn deprimerende kamertjes
ookmeestal in themiddle of nowhere.
Bovendien, niks erger danhele dagen tussen
collega’s zitten. Op grote evenementen klitten
die samen alsof ze bij elkaar bevestiging zoeken.
Na al die jaren in dit vak zoek ik die bevestiging
wel ergens anders, of bijmijzelf.

Ambetante Spelen
De journalisten-collega’s zijn nog de kwaadste
niet. Erger zijn de fotografen. Dat kunnen ook
hele goeie gasten zijn,maar na een paar dagen
sjouwen en sleurenmet hun 400 en andere
langemillimeters zijn ze door hun bescha-
vingslaagje heen en danmoet ik ze nietmeer.
Tijdens de Spelen in Sydney in 2000 heb ik
eens een column geschreven over fotografen
en daar neem ik geenwoord van terug,maar
het gevolg is wel dat ik van een van hen nu al

zestien jaar geen goeiedag
krijg.
Nog erger dan de fotogra-

fen zijn de technici van de
tv-zenders, ookwel bekend
als de kabelslepers. Die zijn
geselecteerd op primitiviteit,
maken heel lange dagen, drin-
ken veel want veel inspiratie
komt bij hun job niet kijken,
enmaken veel lawaai als ze
’s nachts komen slapen. Het
was zo’n kabelsleper, heb ik
begrepen, die vorigeweek
onder de boompjes op
Copacabana van een trans-
gender-hoer de sacochemet
steen op zijn kop kreeg.Wel
besteed.
De Spelen zijn nog niet

begonnen en het begintmij
nu al duidelijk te worden dat
dit ambetante Spelen gaan
worden. Zoals in Atlanta
twintig jaar geleden,maar

toenwerkte ik voor eenmaandblad enmoest
ik tegen het einde van de Spelen vier verhalen
klaar hebben. Voor een dagkrant werken,met
vijf uur tijdsverschil in het nadeel, is lastig.Wat
de dag zelf gebeurt, krijgenwij nietmeer bij u
in de krant, want demeeste competities gaan
door in de namiddag en de avond. De namid-
dag zal nog net lukken,maar de avond, eens na
18 uur onze tijd, is te laat. Dat wordt dus vroeg
opstaan, vroeg tikken, vroeg sturen en dan
naar de competities gaan kijken die omwille
van deAmerikaanse tv laat gepland staan.
Neemnu de eerste week, de zwemweek.Wij

kunnen u nog berichten over de series,maar
de halve finales die bij u van 3 uur tot 5 uur
’s ochtendsworden gezwommen, dat lukt niet
meer. Ik voorspel veel ergernis bij dodelijk
vermoeide collega’s. Bij nader inzienwas
Copacabanawellicht een slimme zet.
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Het sperma van Senna

AMooi uitzicht
op Copacabana.
Hier vindt straks
het olympisch
beachvolleybal-
toernooi plaats.
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Kwart van olympische tickets niet verkocht
Nog drie dagen tot de Spelen,
nog anderhalfmiljoen
kaartjes beschikbaar.
Voor veel Brazilianen zijn
de tickets simpelweg te duur.
Maar geld is niet de enige
reden voor demoeizame
verkoop, zo blijkt.

Het is rustig bij de kaartverkoop,
een paar dagen voordat de
Olympische Spelen van start
gaan. “Driekwart van de kaarten
is verkocht”, zo laat een woord-
voerder van Rio2016 weten. “Er
zijn nog anderhalf miljoen
tickets te vergeven.” Zelfs voorde
openingsceremonie vrijdag zijn
nogkaarten.Deeersterangsplaat-
senkosten1.250euro,vijfkeerhet
Braziliaanse minimumloon. De
goedkopere plekken zijnwel uit-
verkocht.
“Het komt door de crisis”,

denktMonicaForny (46), eigena-
ressevaneenkledingwinkel.Met

vriendinRosanaFiguereiro(47)
staat ze bij een van de olympi-
schekaartverkooppunten,opde
boulevard van Copacabana.
“VeelBrazilianenzijnwerkloos
ofvrezendatbinnenkort tewor-
den”, legt zeuit. “Danga jegeen
groot bedrag neertellen voor
een kaartje.”
Figuereiro knikt instem-

mend. “Ik werk als advocaat
voordedeelstaat”, vertelt ze. “Ik
hebal tweemaandengeensala-
ris gekregen. Gelukkig doe ik
ookparticuliereklussen,anders
had ik hier nu niet in de rij
gestaan.”

Sport is bijzaak
Maar kaartjes wilden ze hoe
dan ook bemachtigen. Forny:
“Het gebeurt waarschijnlijk
maar een keer dat de Spelen in
Riowordengehouden.Danwil
ikwel eenwedstrijd zien.”
Figuereiro en Forny hadden

hun zinnen gezet op kaartjes
voor de finale van het beach-
volleybal,maardiewarenonbe-
taalbaar.Daaromkozenzevoor
rugbyenwaterpolo.Nietomdat
ze daar zozeer warm voor
lopen, maar omdat waterpolo
in het nieuw gebouwde olym-
pischparkplaatsvindt,enrugby
in hetDeodoro-complex.
“Het Maracanã (voetbalsta-

dion, VK) enhet olympisch sta-
dion kennen we nu wel”, zegt
Forny. “We willen de nieuw
gebouwde installaties zien nu
zenogmooi zijn.Waterpolo en
rugby waren de goedkoopste
opties.” Figuereiro: “We gaan
daar lekker een dagje rond-
kijken.Dewedstrijd is bijzaak.”
Ailton Lopes (27) heeft zijn

beachvolleybalkaartjes via
internet gekocht enkomt zenu
alleen afhalen.Hij denkt dat de
tegenvallendekaartverkoopeen
culturele oorzaak heeft.

Rio 2016

Jongste atlete
op Zomerspelen
is amper 13 jaar

Exact 13 jaar en 255 dagen oud
is ze. En uit Nepal. Rugslag-
zwemster Gaurika Singh staat
o&cieel geregistreerd als de
jongste van de 10.500 olympi-
sche atleten in Rio. “Cool, een
beetje onwezenlijk zelfs”, vindt
het schoolmeisje uit Hertford-
shire, nabij Londen. Op 2-jarige
leeftijd week ze samen met
haar familie uit naar Groot-
Brittannië. Toen Singh vorig
jaar voor de nationale zwem-

kampioenschappen
terugkeerde naar
Nepal, raakte ze
betrokken in de
verwoestende
aardbeving.
“Afschuwelijk”,
omschrijft ze die
ervaring. “We zaten

als ratten in
de val.”

6JDK:

“Brazilianenplannennietzover
vooruit”, zegt hij. “Pas nu de
Spelen inzichtzijn,gaatheteen
beetje leven.”

Moeilijke onlineverkoop
Lopes noemt ook praktische
bezwaren. “De onlineverkoop
gingmeteenlotingsysteem,ont-
zettend veel gedoe”, legt hij uit.
“Endeenigebetaalmogelijkheid
was eenVisa-kaart.”
De kaartverkoop gaat het

hardst bij de sporten waarin
Brazilië grote kans maakt op
medailles: voetbal, volleybal en
beachvolleybal.Maardewoord-
voerder van Rio 2016 heeft er
vertrouwen in dat ook de
andere stadions uiteindelijk
vol raken. “De laatste week is
de verkoop flink aangetrok-
ken”, zegt hij. “Vooral vanuit
Brazilië en de rest van
Latijns-Amerika.”
6VK:

‘Veel Brazilianen
zijn werkloos

of vrezen dat snel
te worden. Dan
ga je geen groot
bedrag neertellen
voor een kaartje’

ROSANA FIGUEREIRO
TOESCHOUWER IN RIO


