
voor het blok, zekerGaastra. Of Louis zesde of
achtstewordt in zijn individuele finale, hij toont
dat hijwelwil zwemmenvoor zijn land, en jij
wordt na de Spelen toch bondscoach, neemdus
je verantwoordelijkheid.”
Als de telefoon eenminuut stil is, zegt

Louwagie: “De zwemmers krijgenpremies van
de zwembond.Wieniet zwemt, kannaar zijn
premiefluiten.OokSportVlaanderen is niet blij,
zoheb ik gehoord.Al het geld vanhet topzwem-
menkomt vanhen, endanwordt een teammet
allemaalVlaamse zwemmers zoopdehelling
gezet.”
Iets later telefoon: Louwagie kanweer lachen.

“Louis zwemtwel, Pieter niet.Mooi zo. Schrijf
numaardat debobo’s tochaf en toe iets kunnen
forceren in goede zin. PieterTimmersmet al zijn
showen samenmet zijnmadam inde gazet, ver-
dorie toch. Timmers enGaastra zijn egoïsten. En
jullie vandepers lopendaar in.”
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Hostewil vakantie
‘In al zijn ijver had
Francken bijna zich-
zelf teruggestuurd'
0 9

Brein oefenen?
Eenwandeling
helpt evenveel als
een dure training
0 17

et is eenwereld vanverschil. Toen in
novemberTurkije eenRussisch gevechts-
vliegtuiguit de lucht schoot, liepde span-
ninghoogop.Het incident dreigdede
vonk tewordendie vandeSyrischeoorlog
eenwereldbrandkonmaken.Vandaag
ontvangt deRussischepresident Poetin

zijnTurkse evenknieErdoganals zijn “vriend”.
Het lijkt alsof ermet het officiële bezoek van

Erdogan aanRusland erg veel ophet spel staat.
Ondanks de autoritaire en orthodox-islami-
tische koers die Erdogan aanhoudt, blijft zijn
land geostrategisch van groot belang voor
Europa. NAVO-bondgenoot Turkije is de poort
tussenwest en oost, de buffer diemee de ergste
schokken vande Syrische oorlog opvangt en de
sluis die het debiet van de instroomvan vluch-
telingenmede regelt.
Danheb jewel enigemacht.Als diemacht

plots naar de invloedssfeer vanMoskouzou
verschuiven, danheeft deEuropeseUnie een
probleem. De vluchtelingencrisis ende angst
voor islamterreur doen regeringen indeheleEU
daveren. Dat gaat ten voordele vanpopulistische
of extremistischepartijen,met instemming en
in sommige gevallen actievemedewerking van
deRussen. DeTurkenwonenopeenplek
waarop zedekoortstemperatuur vandie angst
meekunnenbepalen. Het is duidelijk debedoe-
lingdat zij dat onsEuropeanendoenbeseffen.
Methet bezoek vanPoetinwil Erdoganvooral

testenhoeveel speelruimtehij heeft. Wekunnen
ons voorstellendat de autocratenErdogan en
Poetin zich ‘vrienden’ voelen, endat jemet
Poetin aardigwegkunt keuvelenoverhetmet
éénklap gevangenzetten van 10.000 opposan-
ten, het ontslaan van eengoeddeel van je rech-
terskorps en60.000ambtenarenof het lamleg-
gen vanmedia en intimideren van journalisten.
Erdogansboodschapaanons is: laatmedoen, of
ik loop inde armenvanvriendVladimir.
Dewaarheid is nietteminalweer genuan-

ceerder. Europaheeft Turkije danmisschienwel
nodig, Turkije heeft Europanog veelmeernodig
omdeeconomiedraaiende tehouden –debasis
vanErdoganshegemonie. Daarvoor biedt het op
zijn adem trappendeRuslandhoegenaamdgeen
alternatief.Wekunnendus rustig doorgaanmet
zeggendat deherinvoering vandedoodstraf
toenadering tot deEU uitsluit of dat je in een
democratie de scheidingdermachten envrijheid
vanmeningsuiting en vereniging respecteert.
Er iswel één voorwaarde. Ondanks al haar

bekende tekortkomingen en tegenstellingen zal
de EUals eenhomogeenblokmoeten blijven
functioneren. DeEUmoetwordenhervormd,
maarmoetwel verenigd blijven tegen anti-
democratische krachten aande buitengrens.
Het alternatief is Poetin.

Onder
autocraten

0 Zwemcoach Ronald Gaastra moest aanvankelijk
het forfait van de 4x200 meter-ploeg aankondigen.

Ik vraag iedereen
om deze keuze te

respecteren. Het heeft
geen enkele zin om nu
druk te zetten, hier wordt
niemand beter van.

H
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BART EECKHOUT
Commentator
@barteeckhout

Maandagavond 23.30 uur (lokale tijd)
ParqueOlímpico
Het is in België halfvijf in de ochtend als Louis
Croenen, die net eenfinaleplaats heeft afge-
dwongen opde 200meter vlinderslag, voor de
camera vanRubenVanGucht verschijnt. Die
vraagt hoe het zitmet de 4x200meter. Croenen:
“Daar gaanwe straks over praten,maar ik stel
voor dat iedereen zwemt.”
In de vreemde tweestrijd Croenen-Timmers,

die een paarweken voor de Spelen ineens
kwamopborrelen – ‘Als hij niet zwemt, zwem ik
ookniet’ – staat Croenendoor zijn finaleplaats
op 1-0.Hij is vannacht de eersteman sinds Fred
Deburghgraeve in 1996 in een olympische
finale. Goud zal hij niet halen, en eenmedaille
ookniet,maar hij staat op eenmentale 2-0 door
zijn deelname te bevestigen aande series vande
4x200.
Ze praten, de coaches,maar ze komen er niet

uit.Wat in de achtergrond speelt, is dat Pieter
Timmers zich op links ziet ingehaald als Belgiës
topzwemmer en ook eenfinalewil op de 100
meter vrije slag.Hijwordt daarin gesteunddoor
zijn coachRonaldGaastra, die nota bene de
coach is vanhet estafetteteam.
Gaastra: “Pieter zwemt de series niet.”
RikValcke, trainer vanLouis Croenen: “Dan

Louis ookniet.”

Dinsdagochtend 7.20 uur
Copacabana
Het is almiddag in België als uw dienaarwak-
kerwordt en ziet dat Twitter is ontploft.
Onbegrip alom. Het nationaal gevoel, het
gemeenschappelijk belang, gewoon op de hel-
ling gezet door twee egoïsten.
Brigitte Becue begrijpt er niets van: hoe is het

mogelijk, dit zijnwel deOlympische Spelen.
Sporza-cocommentator SidneyAppelboom,

de laatste tijdwel heel erg op dehand van
RonaldGaastra, en tijdens de halve finale ook
nog eens zeer kritisch voor Croenen, toont ook
weinig begrip. “Onbegrijpelijk. Negenuurmoet
voldoende zijn om te recupereren.”
“Gelieve nu geendruk te zetten ende beslis-

sing te respecteren”, tweetGaastra.
BondsvoorzitterMichel Louwagie verblijft in

CasaBelgium, aande andere kant van
Copacabana, een slechte taxichauffeur verder.
Het is 9.20 uur alswehem treffen. Louwagie is
in alle staten. “Drie jaar geleden ophetWK in
Barcelonaheb ikmij boos gemaakt omdat
Gaastra in de series vande 4x200Timmers niet
had ingezet enwenegendewaren geworden.
Dit zijn de nummerswaarop je aandewereld
kunt tonendat jeweer een zwemlandbent. En
nudoet hij hetweer.”
Louwagie’s telefoon rinkelt onophoudelijk.

Het BOIC, deVlaamseZwemliga, journalisten,
iedereenwil hemspreken.Hij heeft een oplos-
sing aanValcke gesuggereerd: “Zet Louis
Croenen tóch in opde 4x200, en iedereen staat

Reconstructie. De gekste 24 uur in de Belgische zwemsport

In het olympisch bad stond een rollercoaster voor
de Belgische zwemploeg. Na een dolle rit bleef één
individuele finale, één teamfinale en een waterkans
op een andere finale over. Maar de verdeeldheid
is groter dan ooit na een vaudeville van zwemmen,
niet zwemmen en toch weer zwemmen.
HANS VANDEWEGHE

Dinsdagnamiddag
Aquatic Center
De eer vandenatie is gered,maar dewonden
zijn diep. Croenen enValcke dewinnaars,
Gaastra de kwade genius enTimmers de loser?
Dat is al te simpel,maar dat lijkt eraan te komen
als Timmers kansloos de finale zoumissen of
nog erger, niet door de kwalificaties zou gera-
ken. Louwagie spreekt de pers toe op demiddag
enneemt geenblad voor demond.
Omhalftwee vermijdt Timmers ramp-

scenario 1. Hij gaatmet de negende tijd naar de
halve finales,maar daarin zal het hardermoe-
ten enTimmers is geen veelracer.Hij is pas op
latere leeftijd veel kilometers beginnen te
maken en kan geen opeenvolgende belastingen
aan.Dat is ook de achterliggende redendat hij
de 4x200meter laat schieten. Drie races in één
dag verwerkt hij niet. Hij is tevreden over zijn
48.46 en over de 4x200wil hij nog dit kwijt. “Ik
heb eerder al gezegd dat dit een rampzouwor-
den, enhet is een rampgeworden.”

Dinsdag 14.45 uur
Aquatic Center
Het is geen rampgeworden enTimmers heeft
niet gezwommen. Er is nog levennaTimmers,
want de 4x200-ploeg heeft zonder hemzowaar
de zevende tijd gezwommen.RonaldGaastra is
zijn eigen komische zelf in demixed zone: “Zie
je dat ik gelijk had. Ditwasmijn opstelling voor
de series,maar dan zijn er zwemmers die niet
kunnen slapen enbeginnen te huilen endan
bemoeit iedereen zich ermee.”
Louis Croenen analyseert rustig: “Of ik nu

zwemvanavondof niet,maakt niet uit, ik zie het
wel. Ikwas vanochtend opgestaanmet het beeld
voor ogen van een lege baanwaar Belgium
moest in starten. Ik dachtmeteen: dat kanniet.

Afgelopen nacht
De afloopmoetenwe u schuldig blijven.
Hopelijk bent u voor één keer blijven kijken of
hebt u het bij de ontbijt-tvmeegekregen hoe-
veelste Louis Croenen is geworden in zijn 200
meter vlinderslagfinale, en de 4x200 in hun
finale. En natuurlijk of Pieter Timmers zijn
eigen individuele finale op het koningsnum-
mer van de 100meter vrije slag heeft gehaald,
daarwaar het van in het begin allemaal om te
doenwas.

‘Ik heb eerder al gezegd
dat dit een ramp zou
worden, en het is een

ramp geworden’
PIETER TIMMERS

WILDE NIET ZWEMMEN IN REEKSEN 4X200

Welles-nietesnaast
het zwembad

zak
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aanloopnaar de Spelen bovendrijven,
alsware het groot nieuws.
Er is al langer gedoemet de4x200-

ploeg. Louis Croenenhadgezegddat
hij in geval van eenfinale opde 200
meter vlinderslag eventueel de series
vande4x200nietwilde zwemmen.Hij
communiceerdeniet al te best endat
werddoorhet andere kampaange-
grepenomhemvoor schut te zetten.
“Louiswil in zijn bedblijven liggen.”
Op 18 juli verscheendeze paragraaf

in deze rubriek: “PieterTimmersmoet
ookniet naast zijn grote schoenen
gaan lopen,wantCroenenheeftmeer
kans omdeolympischefinale te halen
vande 200meter vlinderslag dan
Timmers vande 100meter vrije slag.
Hij zal nog goedmoetenuitkijken inde
series,wil hij het tot dehalvefinales schoppen.”
Dat laatste is gelukkigwel gebeurd,maar de

voorspelling lijkt uit te komen: eenfinale zit er
voorTimmers nog steeds niet echt in.Hij
haalde in de series ongeveer zijn intrinsieke
niveau en voorlopig zijnminstens acht zwem-
mers sneller danhij. Gaastra beweert dat
Timmers 47.7 kan zwemmen.O ja?Als
Timmers 47.7 zwemt, zwem ik vanRio naar

De sportzomer
van Vandeweghe

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

pdag één vandeOlympische Spelen liep
ik eenNederlandse collega tegenhet lijf
in de zwemcatacomben.Weet jewaar die
over begon, nadatwede te verwachten
deconfiture vanhetNederlandse zwem-
menhadden geanalyseerd?Over de
clash opde 4x200. “Datwordtweer

spannend tussenNederland enBelgië. Vorige
keerwaren jullie sterker.” Ja, zei ik, “als erwordt
gezwommen,want die van ons doenmoeilijk.
Misschien zwemmen zeniet”. Hij trok grote
ogen.
Gisteren, bij het van de bus stappen, zag ik

hem terug. “Zewilden bijna niet zwemmen,
onzeBelgen”, zei ik. “Het is pas deze ochtend
beslist en Pieter Timmers zwemtniet.” Nog
grotere ogen. “EndieRonaldGaastrawil tech-
nisch directeur bij onsworden.Nounou.”
Wie begrip toont voor deze vaudeville, is al

een paar jaarweguit de topsport of heeft er niks
vanbegrepen.Niet dat RonaldGaastra zijn per-
soonlijke redenenniet heeft omhet individuele
bovenhet collectieve belang te stellen,want de
manheeft goedwerk geleverd als trainer en
wordt daarvoor nubedanktmet het niet-verlen-
gen van zijn parttimecontract bij deVlaamse
Zwemfederatie. Dat is almeer dan eenhalf jaar
bekend,maar het kwam toevallig netweer in de

O
There is no I in team (wel in Timmers)

huis,maar niet nadat deUCI eerst op
verborgenmotortjes heeft gescand.
Louis Croenen ismondiaal Belgiës

beste zwemmer en komtuit dit
sacochengevecht als demorelewinnaar,
zelfs al verzoophij afgelopennachtmis-
schien,maar daar kunnenweudoor het
tijdsverschil geenuitsluitsel over geven.
Pieter Timmers enRonaldGaastra heb-
benhunmentale achterstand op
Croenens finaleticket nooitmeer kun-
nen goedmaken en zagendeultieme zet
vanhet Croenen-kamp–wij zwemmen
toch (enwij denken aanhet algemeen
belang) – ookniet aankomen.
There is no I in team is een

wereldwijd gebruikte boutade
onder coaches omuit te leggen
dat het belang vanhet teamdat

vanhet individumoet overstijgen. Er zit
geen I in team,maar er zitwel een I in
Timmers, en zelfs eenheel grote I. De zelf-
verklaarde grote zwemmerPieter
Timmers, die destijds al Eindhoven
verlietmet nogalwat noten op
zijn zang, dreigt nu zijn laat-
stemondiale toernooi te
zullen verlatenmet het

brandmerk van egoïst. Fel overdreven,maar
toch zal hij daarweinig kunnen tegen inbren-
gen. Zelfweinig kansmakenop eenfinale en
zijn individueel belang laten prevaleren ophet
ploegbelang en ophet belang van eenploeg-
maat diewel eenfinale haalt, het doet nogal
Belgisch aan.

Wij tegen zij
Wij zijn een land van individuele sporters die
jaloers zijn op elkaar en successenmet teams
zijn uiterst zelden. Dat is niet alleenhet gevolg
van een kleine bevolking, onze koersmentaliteit
en eenuitgezwommen zwemmer die het na dit

toernooi voor bekekenhoudt: individua-
lisme zit in onze cultuur ingebakken.

Teamdenken impliceert solidari-
teit, opofferingsvermogen, opgaan
in het grotere belang. Het zijn coa-
ches die onsmoeten aanleren dat
de som van de delen sterker is dan
de delen apart, maar hoewel een
meestercoach, is de eenzaat Ronald
Gaastra daarin nooit bepaald een
meester geweest. Het was altijd

wij tegen zij, en dat wordt er
met ouderworden niet
minder op.

Sport
⌥22 25
Meer nieuws over de Spelen
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Alles over de zwemprestaties

van de Belgen
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Dinsdag 9 augustus

18.14 uur (onze tijd):
Glenn Surgeloose zwemt
reeksen 100 meter vrije slag
(niet geplaatst).

18.23 uur: Pieter Timmers
zwemt reeksen 100 meter
vrije slag (door naar finale).

19.25 uur: reeksen 4x200
meter met Louis Croenen,
Dieter Dekoninck,
Glenn Surgeloose en
Emmanuel Vanluchene
(door naar finale).

Afgelopen nacht

03.03 uur: Pieter Timmers
in halve finale 100 meter
vrije slag.

03.22 uur: Louis Croenen
in finale 200 meter
vlinderslag.

04.38 uur: finale 4x200
met vier Belgen te kiezen
uit: Dieter Dekoninck, Glenn
Surgeloose, Emmanuel
Vanluchene, Pieter Timmers
en Louis Croenen.

⇥ Emmanuel Vanluchene (l.), Dieter Dekoninck (m.) en Louis Croenen juichen terwijl Glenn Surgeloose in het water ligt. Zij wisten de eer van de natie te redden. © BELGA

© BELGA

Als Timmers
47.7 zwemt,

zwem ik van Rio
naar huis, maar
niet nadat de UCI
op verborgen
motortjes

heeft gescand


