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Boos op Sabam
Festivals kwaad
omhogere factuur.
Maar is dat terecht?
⇥ 7

Vanhier en ginder
Paul Beloy groeide op
als de enige zwarte
tussen blanken
⇥ 10⇧11

e nieuwe en alweer door IS opgeëiste
aanslag op twee politieagentes in
Charleroi roept tegenstrijdige gedach-
ten op. De bijna banale gruwel van de
daad –man haktmetmachete in op
agenten – heeft iets angstaanjagends.
Het lijkt wel alsof iedereen overal

altijd slachtoffer zou kunnenworden van
zo’n terreurdaad.
Toch is er ook een ander besluitmogelijk.

Als je een lijn trekt van bij de aanslagen van
11 september in NewYork, of zelfs nog van bij
de aanslagen in Parijs in november 2015, dan
valt op dat de terreurdadenminder ambiti-
eus en grootschalig worden, en het slachtof-
feraantal navenant gelukkig kleiner. Euforie
daarover is totaalmisplaatst: wat gebeurd is
in Charleroi, en voorheen in Saint-Etienne
duRouvray, en ookwat deze zomer in
Duitsland is gebeurd, blijft verschrikkelijk en
onsmedelevenmoet bij de gewonden, de
dodelijke slachtoffers en hun nabestaanden
zijn.Maar hetmagwel opgemerkt worden
dat het aantal slachtoffers beperkter lijkt te
worden, ondanks de snelle opeenvolging van
feiten. Dat is hoe dan ook een positieve ont-
wikkeling.
Is de inzet van zulke huis-tuin-en-keuken-

terreur, waarbij elk gebruiksvoorwerp een
wapen kanworden, een bewuste strategie of
een gedwongen inperking?Moeilijk te zeg-
gen. Islamitische Staat heeft altijd nogal een
doe-het-zelf-achtig perspectief op terreur
aangehouden, waarbij het zijn naam als een
franchise uitleent aan elke gruweldaad op
westerse bodemdie enigszins in zijn funda-
mentalistische kraampast.
Toch lijkt het ook zo te zijn dat de jihadi’s

zich – voorlopig – gedwongen zien om te
pogenmetminimalemiddelenmaximale
maatschappelijke schade aan te richten. Er zit
een zekere hulpeloosheid in dit soort
microaanslagen. Demazen in het Europese
veiligheidsnet raken gedicht. Dat is een com-
pliment voor de veiligheidsdiensten.
Natuurlijk, niets garandeert dat diemazen

zo klein blijven dat er alleen kleinere een-
mansacties doorkomen. Eén onopgemerkt
terreurcomplot volstaat omweer volop dood
en vernieling te zaaien. Zaak is te verhinderen
dat nieuwe terreurcellen kunnenwoekeren.
Dat vergt, naast repressie en blijvende

inzet op informatie en beveiliging, ook pre-
ventie. De toevoer van gewillige jihadibeulen
moet afgesnedenworden. Dat doe je onder
meer door de juiste grens te trekken in de
samenleving tussenwij en zij. ‘Zij’ zijn niet
allemoslims,maarwel de jihadi’s en hun
stille radicale bondgenoten. Het zijn juist
anderemoslims diemoeten en kunnen hel-
pen omdie gevaarlijke elementen te isole-
ren. Kijk naar de diversiteit in de namen van
de slachtoffers in Brussel, Nice en nuweer
Charleroi: allemaal ‘wij’.
Het is het doel van IS omdie grens te ver-

leggen, en er inderdaad een ‘oorlog’ tussen
geloofsgemeenschappen van temaken.
Latenwe hen dat succes niet gunnen.

Huis-tuin-en-
keukenterreur
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Sport: een sterk
maatschappelijk medicijn

ristien Hemmerechts
schreef een week gele-
deneenopiniebijdrage
in De Standaard dat al
die topsport niet zo
echt hoefde. Zeker niet
in tijden van besparin-

gen: het is duur en onnodig
was de boodschap, weg
ermee. Alleen hoogspringen
konerwel door,wantdathad
ietsvankunst.Niemandstond
opom(top)sportteverdedigen
metdepen,gelukkigwarener
afgelopen weekend Greg en
Charlineomditrechttezetten.
Maar om veel meer redenen
danudenkt.
Greg Van Avermaet wint

goudopdeOlympischeSpelen
van Rio. Fantastisch! “Als je
wintheb jevrienden, rijendik
échte vrienden” zongen
Herman Brood en Henny
Vrienten in de eighties. Maar

voor Greg ging de weg naar
goud niet over rozen.
Tegenslagen, twijfels, doping-
vrijspraak, teveel tweedeplaat-
sen, valpartijen, teamfrustra-
ties... een rennermoet heelwat
tegenwind overwinnen, en dat
maakt hem sterker of breekt
hem.Gregwerderelk jaarster-
ker van.
Charline Van Snick werd

terecht bijna zekere medaille-
kansentoegemeten.Haargrote
verdriet bij de snelle nederlaag
was intens. Vier jaar alles opof-
feren om in enkele minuten in
de diepe leegte te vallen. Waar
zenogenkeleurentevorenwerd
opgehemeld, was ze nu een-
zaamindehelvandenederlaag.
Weinigsteun,weinigaandacht.
Gregindehemel,Charlineinde
hel,vandaaghadhetnetzogoed
het omgekeerde kunnenzijn.
Hetzijnechterafspiegelingen

van hoe het er in het leven aan
toegaat.Als je incarrièreofstu-
diehoogtepuntenbereikthebje
‘rijen dik échte vrienden’,maar
alshet tegenzitsta jeheelalleen.
Het leven telt helaas meer
nederlagen dan successen, en
net om die reden moeten we
sportentopsportaanmoedigen.
Alswemeer sportcultuur in

dit landnodighebben,danishet
omdathetonzejeugdweerbaar-
der maakt. Je leert winnen, en
die vreugde delenmet je team.
Maar je leert vooral omgaan
metverliezen,metgrenzenver-
leggen,metbewonderingmaar
ook met jaloezie. Sport maakt
de jeugd mentaal sterker, leert
hen relativeren en dromen van
nieuwedoelenenprojecten.Het
versterkt op een natuurlijke
manierhungeestelijkegezond-
heid, ietswaaronzejeugdzoveel
noodaanheeft.
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Olympisch goud van Greg Van Avermaet is Belgischewielerprestatie

Op het zwaarste olympische parcours ooit is
de mooiste wegwedstrijd uit de olympische
geschiedenis gereden en die is gewonnen door
de beste en meest genereuze klassieke coureur
die nog nooit een klassieker had gewonnen.
Zaterdag gaf Greg Van Avermaet op
Copacabana zijn carrière de mooist
denkbare glans, die van goud.
HANS VANDEWEGHE IN RIO

jaar geleden in Lugano, ook op een onmoge-
lijk parcours.
Dit olympisch goud is bigger than life, dit is

dé Belgischewielerprestatie van deze eeuw.
En tochwas het Belgische beeld van de dag
niet die sprint, ook niet het knullige podium
achteraf, een olympische titel onwaardig.Wel
de eerder afgestapte Laurens De Plus, die na
de verschroeiende sprint van VanAvermaet in
tranen van ongeloof Copacabana op en neer
liep, hij van Etixx-Quickstep op zoek naar de
man van BMC voorwij hij zich eerder de ziel
uit het lijf had gereden en die het namens de
Belgische driekleurmeesterlijk had afge-
maakt.
De jonge De Plus, twintig pas en nog zo

onbezoedeld, die besefte dat hijmee historie
had geschreven en die over de sponsorgren-
zen heen zo ontroerdwas dat hij zijn tranen
de vrije loop liet. Dít zijn de Olympische
Spelen en die zijnmet niks te vergelijken.
Later kwamook Serge Pauwelsmet een brede
smile over demeet. Philippe Gilbert was iets
minder happy en leek eerder verwonderd dat
zijn ploegmaat dat tot een goed einde had
gebracht. Hij hadmoeten afhaken op de
zwaarste helling en hij was niet de enige die
grote ogen trok, niet hetminst dewinnaar
zelf.

Alles zat mee
Bondscoach Kevin DeWeert, nog zo’n beeld:
trillend op zijn benen, trillend in de keel, had
geenwoordenmaar stortte toch eenwoorden-
vloed uit. DeWeert en zijn kersverse olympi-
sche kampioenwaren heel eerlijk in hun ana-
lyse: uiteraardmoest allesmeezitten en zat
ook allesmee en vielen alles puzzelstukjes aan
het eind op de juiste plaats.
Hoe ging dat dan?Welnu, Greg Van

Avermaet dwong zijn geluk zelf af door in de
aanval te gaan, door te reageren op de juiste
uitvallen, door er aan te hangen bij de laatste
klim naar Vista Chinese en ten slotte door te
profiteren van de val van VincenzoNibali en
SergioHenao, die anderswellicht samen naar
de aankomstwaren geredenmaar al te driest
te werk gingen.
Ze crashten in de afdaling en vervolgens

ging VanAvermaetmeemet Jakob Fuglsang,
die achter de niet gevallen RafalMajka aan-
ging. En deDeenwil altijd koersen. Geluk dus,
dat zeker,maar als je niet aanvalt en niet voor-
aan zit, dient geluk tot niks. VanAvermaet
reed altijd voorin enwas na 240 loodzware
kilometers demeest lucide, sterkste en rapste
van de drie.
Door het subjectieve heen kijkend, is dit

voor de neutrale kijker enmisschien zelfs voor

Geluk was er zeker
bij, maar als je niet
aanvalt en niet

vooraan zit, dient
geluk tot niks

a een rampzalige start in judo en tennismaar
een stevige hockeyprestatie pakte België op
dag éénmeteen het derde te verdienen goud
van deOlympische Spelen van de 31ste
Olympiade.Medevluchter Jakob Fuglsang
stond niet eens op de foto toenGreg Van
Avermaet aan Posto 5 over de aankomst
stormde en het uitschreeuwde van vreugde en
ook een beetje van ergernis. De beste klassieke
renner had nog nooit een klassieker gewonnen
en dat stak.
Die omissie is nuweggevaagd in een bijna

zeven uur durende knalprestatie. Vergeet die
ereplaatsen en de daarmee gepaard gaande
frustratie na de Ronde van Vlaanderen en
Parijs-Roubaix, vergeet dat kasseigeknots van
de Omloop, want in Rio lagen ook kasseien en
het ging er ook nog eens hard bergop, vergeet
die Tour-etappes... Dit onverwachte goud op
een parcours dat hemniet lag, overstijgt ruim
dewereldtitel van JohanMuseeuw in twintig
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Zlatan bezorgtMourinho trofee
Ibrahimovic haalt Engelse
supercup binnen voorManU
⇥ 26

Anderlecht scoort vlot: 5�1
Gent in blessuretijd
voorbij Genk: 1�0
⇥ 24⇧25
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Baz Luhrmannover ‘TheGet Down’
‘Witste’ regisseur vertelt verhaal
van de hiphop voor Net.ix
⇥ 18⇧19

Topsport isdaarbijeeninspi-
rator en motivator. Kim en
Justinehebbenhonderdenkin-
deren geïnspireerd om de ten-
nisraketvast tenemen.Vincent
Kompany en Eden Hazard of
KevinDeBruyneinspirereneen
nieuwegeneratievoetballertjes.
TiaendeandereKimstraalden
hun positieve energie af op
nieuwejongeatleten.Maartop-
sportstraaltookafopdegehele
maatschappij: we voelen ons
goedalsonzeheldenscoren,we
leven graag met ze mee. We
voelenhunvreugde,enhebben
ook verdriet als het niet lukt.
Het versterkt het gemeen-
schapsgevoel, het brengtmen-
sensamen, losvanhetovertrok-
kennationalismedat er ookbij
komt zien.
België is een ‘onderlandia’ in

topsport, zoals Hans
Vandeweghe in deze krant

onlangs schreef. België scoort
ook internationaal slecht in
geestelijkegezondheid,metbij-
voorbeeld een verontrustend
hoog aantal zelfdodingen,
vooral bij de jeugd. We zijn
mentaal zwak, en grijpenmas-
saal naar pillen. Ik zet expliciet
beide naast elkaar. Sport is een
natuurlijk antidepressivum,
maar het is veel meer: het kan
kinderen van minderbedeelde
bevolkingsgroepenkansenbie-
den,endeverzuring tegengaan
in steden.
Sport is een spiegel van de

maatschappij. Topsport heeft
dusookontsporingen–doping,
matchfixing,blessures–dieveel
aandacht krijgen. We moeten
die excessen bekampen, maar
het kindnietmet het badwater
wegsmijten.
Laten we dus met volle teu-

gengenietenvanGregsgouden

glorie,hetzalhonderdenjonge-
reninspirerenenaanmoedigen
om hun droom na te jagen.
Maar laatonsCharlineookeen
hart onder de riem steken. De
talrijke bobo’s in Rio kunnen
tonen dat ze geen succespara-
sietenzijn,maareensteunvoor
de atleten wanneer ze het echt
nodig hebben.
Sport isduszoalscultuur:als

wealleennaardekostenkijken,
vergeten we de maatschappe-
lijke baten. Die zijn voor beide
erg gelijklopend. En net zoals
cultuur kan sport soms een
kunst worden: anders zou het
zoveelmensennietkunnenont-
roeren, inspireren en gelukkig
maken. Dat is topsport. We
steunen kunst, zelfs als we het
niet begrijpen. Vooral kunste-
naars zoudendus sport en top-
sportmoeten verdedigen, zelfs
als ze het niet altijd begrijpen.

van de eeuw

Ook andere
Belgen knallen

De gouden medaille van
Greg Van Avermaet was het
hoogtepunt, maar de eerste
competitiedag verliep ook
voor heel wat andere Belgen

bewogen en positief.
Zo schrijft Dennis
Goossens
Belgische turnge-
schiedenis. Hij is

zeker van een plaats in
de ringenfinale, die op
maandag 15 augustus afge-
werkt wordt. Nooit eerder
wist een Belg door te stoten
tot een toestelfinale op de
Spelen. De 22-jarige gym-
nast werd derde in de eerste
subdivisie. Nadat ook de tur-
ners van de tweede en
derde divisie hun toestellen
afgewerkt hadden, stond hij
op de zevende plaats. Enkel
de beste acht stoten door
naar de eindronde.

In het vrouwenten-
nistoernooi
stuntte Kirsten
Flipkens (WTA 62)

zaterdag in de eer-
ste ronde tegen Venus
Williams (WTA 6). Ze scha-
kelde de olympisch kampi-
oene van 2000 uit na meer
dan drie uur tennis. “Het was
al een droom voor mij om
hier aanwezig te zijn”, rea-
geerde Flipkens. “En nu
schakel ik een van de
medaillekandidaten uit. Een
kampioene als Venus
Williams kloppen, dat was
kippenvel van het begin tot

het einde.”
En de Belgische
hockeymannen
(op de foto
John-John

Dohmen) zijn hun
olympisch toernooi begon-
nen met een klinkende
4-1-zege tegen Groot-
Brittannië. De Red Lions
waren heer en meester in
het Deodoro Stadium in Rio.
Bij rust stond het nog 1-1, na
de pauze vonden de Belgen
driemaal de weg naar de
netten. 4-1 winst tegen de
op papier sterkere Britten
dus, een uitstekende start.
Gisteren (vannacht onze tijd)
al speelden de Belgen hun
tweede groepswedstrijd
tegen gastland Brazilië.
Daarna volgen duels tegen
Australië, Spanje en Nieuw-
Zeeland. De eerste vier van
de poule plaatsen zich voor
de kwartfinales. :BELGA;

⇥ Van Avermaet reed altijd
voorin en was na 240 lood-
zware kilometers de meest
lucide, sterkste en rapste.

© PHOTO NEWS

⇥Het beeld van de dag: Laurens De Plus in tranen bij bondscoach
Kevin De Weert. Ontroering over de sponsorgrenzen heen. © RV

deUCI een zwak podium zonder grote naam
dat het wielrennen geen eer aandoet. Van
Avermaet, Fuglsang enMajka hebben samen
geen klassiek en ook geen etappepalmares, al
heeftMajka nu al twee keer de bergprijs
gewonnen in de Tour. Jawel, de klimgeit van de
voorbije Tourwerd door een Belgische klas-
sieke renner op zijn parcours geklopt.

Mooi lijstje
Greg VanAvermaet is een renner die vooral in
het wielrennen aanzien geniet: genereus, vol-
untaristisch, altijd in voor een aanval, maar hij
had vooralsnog niet het palmares dat bij zijn
kwaliteiten hoorde. Deze olympische titel zal
daar verandering in brengen, ook in de percep-
tie van zijn eigenmogelijkheden.

Toch krijgt in het wielrennen een olympi-
sche titel zelden de erkenning buiten het win-
nende land. Dat lag in het recente verleden aan
het parcours en aan rarewedstrijdwendingen.
Het handeltje in Londen tussen de Kazak
Alexander Vinokoerov en de Colombiaan
Rigoberto Uran, door de portemonnee van de
eerste in zijn voordeel beslecht, heeft er ook
geen goed aan gedaan. Daar had dezewed-
strijd alvast niksmee vandoen, al zal Fuglsang
nogwel eens in hetWaaslandmogen aanklop-
pen voor eenwederdienst, in speciën danwel
in daden.
Even abstractie gemaakt vanAlexander

Vinokoerov staat Greg VanAvermaet deze
eeuwnu tochmaarmooi in een lijstjemet
Samuel Sanchez (Beijing), Paolo Bettini
(Athene) en JanUllrich (Sydney).

Van Avermaet is een renner
die vooral in het wielrennen
aanzien geniet: genereus,

voluntaristisch, altijd in voor
een aanval, maar zijn palmares

was niet evenredig

Sport maakt
de jeugdmentaal
sterker, leert hen
relativeren en
dromen van

nieuwe doelen
en projecten.
Het versterkt
hun geestelijke
gezondheid

Sport
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‘Het ongrijpbare

gegrepen’

DM.


