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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

DM.

DeMorgen.be

Alles over de zwemprestaties

van de Belgen

DM.

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
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Als Timmers
47.7 zwemt,

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

heeft gescand


