
de Spelen eenmaalwaren begon-
nen, schreef iedereen over het eve-
nement en de sport. Dit weekend
heb ik de buitenlandse kranten
nog vol zien staan over hetwater,
over de chaos, over diefstallen
in het perscentrumen bedrie-
gende verkopers in dewin-
kels (zelfmeegemaakt).
Over de openingsceremo-
niewas iedereen enthou-
siast,maar het slechte in
het nieuws over Rio de
Janeiro overheerste.
Dit zijn de eerste Spelen

waarin het negatieve op de

DeMorgen. MAANDAG 08/08/2016 2323Rio 2016

De sportzomer
van Vandeweghe

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

eet uwat zo leuk is aandeOlympische
Spelen en al die verschillende rassen
en culturen?Als je in een basketbal-
short even de benen strekt op
Copacabana – je accreditatie hangt
onder de polo en alleenhet lintje is te
zien – en er een vrijwilliger op je

afstapt die vraagt vanwelk land je bent en aan
welke sport je deelneemt. Echtwaar: “Which
competition do you participate in?”Het is gele-
den vanRolandGarros 1990, net gestopt als
volleyballer, datmenmij verwardemet een
tennisser. Ik droeg hetAgassi-jeansshortje en
men vroegmij omeenhandtekening. Ennu
weer. I love Copacabana.
Maar dan, 35 kilometer verderop.Mijn gratis

buskaart had truken gekregen en ikwilde die
verwisselen.Waaropdemevrouwaande pro-
blemdeskmij licht gegeneerd vroeg: “Mijnheer,
ik vraag hetmaar, umoet er niks achter zoeken,
maar als u eventueel 60 bent, dan krijgt u een
buskaartje van onswaarmeeu een atendimento
preferencial, een voorkeursbehandeling krijgt.”
Ouderen, gehandicapten en zwangerenhebben
hier aparte rijen ofmogen altijd eenhele rij
skippen, een vreselijk systeem.Het aanbod
kwameendagnadatmenmij als atleet aanzag.
Dewolkwasmeteen verdampt en de landing
hard. Ik heb geen voorkeurskaartje.
We zijn twee dagen ver – driemet de opening

erbij – in het evenement enwehebben er nog
veertien te gaan.DeBrazilianenhadden ons
gewaarschuwd:wij doen alles ophet laatst,
maar uiteindelijk komthetwel goed. Dat eerste
klopt, dat laatste niet altijd. Ik zag een enorme
rij vanwel 50meter staan bij de openingscere-
monie voor de 'gewone'mensen en ikwas opge-
lucht dat ik een kaart rondmijn nekhad. Tot ik
aan ingangCkwam, demedia-ingang: een rij
van 400meter alstublieft. Ik heb 100meter
gestolen doormet collega’s te beginnenpraten
voor en achtermij en zo verder op te schuiven.
Dat duurde langer dan eenuur.
Het teruglopennaar de bus na afloopnam

anderhalf uur in beslag omdat ongeveer de helft
van de 50.000 aanwezigen langs hetzelfde trein-
stationwegwilde. Van crowdcontrol hebben ze
hier nogniet gehoord. IOC-voorzitter Thomas
Bach loofde nochtans het transport. Daar kan ik
mij iets bij inbeelden. Ik heb destijds een paar
keer deel uitgemaakt vanhet gevolg van zijn
voorganger, JacquesRogge, en ik hebnooit
meer dandrie rode lichten gezien ennooit
langer dan eenminuut aande ingangmoeten
aanschuiven.
Het transport loopt prima voor de happy few,

maar voor alle anderen is het soms eenhel.
Bussen komenniet ofmaar een beetje, bij de
ene venue loop je zo naar binnen, bij de andere
sta je vast als vluchtelingen aande
Macedonische grens.

Negatieve weerklank
Brazilianen zijn kampioenen in de improvisa-
ção, maar dat spoort nietmet grote evenemen-
ten. Als demedia niet tevreden zijn, dan schrij-
ven demedia over de dingen die ze niet goed
vinden. Athene kwam in de buurt,maar toen

W
Iedereen Carioca? Afwachten

Rusland ook uitgesloten
van Paralympische Spelen
Alle Russische atleten worden
uitgesloten van deelname aan
de Paralympische Spelen, van
7 tot 18 september in Rio de
Janeiro. Dat maakte Philip
Craven, voorzitter van het
Internationaal Paralympisch
Comité (IPC), bekend.
“Ik vind dat de Russische

regeringenormgefaaldheeft. Ik
walg van de moraal en menta-
liteit daar”, sprak Craven, die
onderstreept dat het Russisch
Paralympisch Comité niet in
staat isomdeantidopingafspra-
kennatekomen. “Erwordtdui-
delijkslechtnaardegezondheid
en het welzijn van de atleten
gekeken. Daar is simpelweg
geen plaats voor op de

Paralympische Spelen. Hun
honger naar succes ten koste
van alles heeft de integriteit en
het imago van de sport aange-
tast.”
Rusland kondigde meteen

aanominberoep te gaan tegen
hetbesluitbijhet Internationaal
Sporttribunaal (TAS).Debeslis-
sing van het IPC is kracht-
dadiger dan het IOC, dat kort
voordeOlympischeSpelennog
weigerdeomRuslandeenalge-
hele schorsing op te leggen
nadat in een rapport van de
CanadeseonderzoekerRichard
McLaren een staatsgestuurd
dopingnetwerk bij de Winter-
spelen van Sotsji in 2014 was
blootgelegd. �BELGA⌥

Timmers toont goede vorm
in 4x100 meter vrije slag
DeBelgischeestafetteploegvan
de 4x100 meter vrij is in zijn
missie geslaagd. Net als in
Londenwisten ze zich inRio te
plaatsen voor de olympische
finale.Dechronovan3:14.16 lag
ookindebuurtvanhetBelgisch
recordvan3:13.89 indereeksen
vier jaar geleden.
Enafgelopennachtmochten

Timmers en co. nog proberen
ombeter tedoendandeachtste
plaats inLonden.CoachRonald
Gaastra voerde een wijziging
door: Emmanuel Vanluchene
neemt de plaats in van Dieter
Dekoninck, die als startzwem-
mer in de reeksen een erg
matige tijdvan49.9zwom.Zijn
ploegmaats konden de achter-

stand nog voldoende recht-
zetten. “Dieter was met 49.9
jammergenoegietsminder.Dat
bemoeilijktedezakenmeteen”,
zag ookTimmers.
Pieter Timmers finishte in

de reeksen in een chrono van
47.39. Dat belooft voor zijn
koningsnummer op de indivi-
duele 100metervrijmor-
gen. “Ik sta er”, klonk
het. “Het niveau ligt
wel erg hoog, ik heb
de indruk dat het
allemaal heel close
zal zijn. Maar ik heb
niet het gevoel dat ik
al superdiep ben
moeten gaan.”
�BF⌥

Buys verlaat Rio met Belgisch
record op 100 meter vlinder
Een herhaling van het knappe
Belgische record in de reeksen
van de 100 meter vlinderslag
(57.91) zat er zaterdagnacht in
dehalvefinalenietmeer invoor
KimberlyBuys.Met 58.63bleef
zeverbovenhaaruitschieteren
strandde ze op de vijftiende
plek.Gemengdegevoelensdus.
“Ik wilde in de halve finale

nog een tiende rapper zijn dan
in de reeksen, maar vond het
juiste evenwicht niet. Mijn
snelle start kostte me te veel
kracht, dat heb ik dan betaald
met zes à zeven tienden. Maar
met dat Belgisch record onder
de58secondenindereeksenen
het behalen van de halve finale
ben ik geslaagd in mijn twee

doelen. Ik hebmijn Spelen niet
verknald. Coach Ronald
(Gaastra,BF)enikhebbenaltijd
gezegd dat ik op mijn best ooit
inde57zoukunnenzwemmen.
Dat dreef me, maar het kwam
er nooit uit. Nu eindelijk wel.
Hetwasbijnaeenperfecterace.”
Buys vergeet niet dat ze na

haarfietsongelukenpolsbreuk
in oktober van ver terugvocht.
“Ik heb een paar keer gevloekt
opmijn lichaam.Rondfebruari
had ik het moeilijk. Ik moest
even aan de rem trekken bij de
trainingen. ‘Ik kan niet meer’,
zei ik tegenRonald.Hetbegelei-
dingsteamzei: ‘Oei,alsKimberly
al ietskomtzeggen,danzijnwe
er echtwel overgegaan.’” �BF⌥

een of anderemanier zal blijven resoneren,
gedurende de volle zestien dagen, en dat heb-
bendeBrazilianen toch voor een deel aanhen-
zelf te danken. Inmiddels is hendat ter ore
gekomen ende verwijzingennaar hetwantrou-
wen vande rest van dewereld enhoe ze daarop
hadden gereageerd,warenniet uit de lucht tij-
dens de openingsceremonie.
Bij elke allusie steeg gefluit op, bij elke zin in

het Portugees ook en erwerd behoorlijkwat
‘geportugeesd’, dus behoorlijkwat gejoeld en
gekrijst. DeBraziliaanse pers is veel beter te
lezen dan te verstaan, dat is typisch aan
Portugees, en dan las je afgelopenweekend:
Omundo é Carioca. Dewereld Carioca? Ikwil
graag,maar ik hounog een slag omde arm.

L Pieter
Timmers
zwom zijn
100 meter
in 47.39.
‘Ik sta er.’

Lees alles over

de ‘Olympische

Spelen’

L Journalis-
ten in Rio
moeten lang
aanschuiven,
onder meer
door de
veiligheids-
controles.
© BELGA

IOC-voorzitter Thomas
Bach loofde het transport.

Dat loopt prima voor
de happy few, maar voor
alle anderen is het een hel


