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Eerste ‘ona↵ankelijk’ goud
Kleiduivenschutter
Fehaid al Deehani uit
Koeweitmag zich
de eerste atleet
noemen die onder
de onafhankelijke
olympische vlag
kampioen is
geworden.

Al Deehani ver-
overde het goud op het onder-
deel dubbeltrap. “Ik beschouw
dit als mijn goud”, zei de 49-
jarige legerofficier na de finale,
waarin hij de Italiaan Marco
Innocenti versloeg. “Ik zou dit
goudgraagaanmijnlandopdra-
gen,maarwe zijn geschorst.”

Al Deehani vormt met acht
landgenotenhetonafhankelijk-
heidsteaminRiodeJaneiro.Het
olympisch comité van Koeweit
werd inoktober 2015 geschorst
door het Internationaal
Olympisch Comité (IOC). De
regering van Koeweit zou zich
teveelbemoeienmethetbeleid
vanheteigenolympischcomité.
Het IOCisvanmeningdatspor-
ters uit Koeweit hun sport niet
in vrijheid kunnenuitoefenen.
Toch is de kans klein dat het

spelen van de olympische
hymnewarme gevoelens bij Al
Deehaniopriep.Toenhemwerd
gevraagddeolympischevlag te
dragenbij deopeningsceremo-

nie, weigerde hij. “Ik draag
alleen de vlag vanKoeweit.”
Hetonafhankelijkheidsteam,

niet teverwarrenmethetvluch-
telingenteam, had tot deze
Spelen drie medailles behaald.
Diewarenin1992veroverddoor
Joegoslavische schutters, toen
voor het eerst een onafhanke-
lijkheidsteammeedeed.
Al Deehani is een gekende

naam op de Spelen. Hij won in
Sydney 2000 en Londen 2012
olympischbrons.Daarmeeishij
verantwoordelijkvoordevolle-
digeolympischemedailleoogst
van Koeweit, dat in 1968 voor
het eerst aan de Spelen mee-
deed. ⇥VK⇧

Ziek, futloos, krachteloos. Na drie dagen
zeilen is Evi VanAcker helemaal uit koers
geslagen voor demedailles. Kunnende
kansen van deGentse overstag? Johan
Bellemans,medisch directeur vanhet BOIC,
en coachWil vanBladel blijven hoopvol.

Wat zeprecies heeft?Dysenterie. Inmensentaal:
een zware maag- en darminfectie. Of tenminste
de naweeën ervan. “Een viertal weken geleden
opgelopen”, lichtdokterBellemanstoe.“Hethoudt
in dat ze fysiek niet diep kan gaan. Onvoldoende
inelkgeval,omsportieve topprestaties te leveren.
Zeheeftgeengreintjekracht,kangeenhogehart-
ritmeshalen (tegendewindinmoetze tot 170slagen
per minuut kunnen gaan, nu hapert dat op 100 à
120, JDK)enmoetdus tésnel inhaarenergievoor-
raadtasten.Haar lichaamprotesteertenreageert
alsof het oververmoeid is.”
Waarschijnlijk liep Van Acker de bacterie op

doorhetveelvuldig trainen inhet sterkvervuilde
water vanGuanabaraBay. “Dat is het signaal dat
ik vande dokters krijg”, zegt coachVanBladel.
Bellemans:“InoverlegmetdokterPeterHespel,

haarcoachenderestvanhaarentouragehebben
weeen ‘opboostschema’uitgewerktdathaarbin-
nen de 36 uur zo goed mogelijk moet laten her-
stellen, zodat ze hetmaximumuit haar energie-
reserves kanpuren.Medicatie kreeg zeal langer.
We werken nu nogmet energy supply, proberen
hetsysteemteprikkelenopdemomentendathet
moetenmetdebeschikbare, toegestanemiddelen
alle mogelijke fysiologische processen aan te
scherpen.Envoorderest: rusten,zoveelmogelijk.
Kort samengevat:wewillen reddenwat ernog te
redden valt.”

Hoe ishetnumethaar? “Ze isaanhet rus-
ten”,meldtVanBladelalswehem
inde loopvande(rust)dagaan
de lijn krijgen. “Vandaag

Van Acker en haar team blijven geloven in een
medaille. “Er isnogveelmogelijk.Opvoorwaarde
weliswaardat ik snel opnieuwgezondword”, zei
Van Acker zelf al. Van Bladel: “De kansen zijn
geslonken, dat ontken ik niet. 26 punten achter-
stand op de bronzen positie is niet niks.Maar er
volgennogvierregatta’seneenmedalrace,waarin
letterlijkdemedailleswordenverdeeld. Indieslot-
race zijn dubbele punten te verdienen. Dat kan
snelaantikken.Daarbijkomtnogdathetslechtste
van je tien resultaten wordt geschrapt. Alles ligt
dusnogopen.Alleenhebbenweons lotnietmeer
in eigenhanden.” ⇥JDK⇧

Entourage van zieke Evi Van Acker gelooft nog in medaillekansen

Monoloog. De harde hand van

Philip Milanov, Belgiës eigen
discobolus die vanmiddag in actie
komt, heeft een Brugs accent,
Bulgaarse roots, een sterke wil,
een goddelijk lijf en een super-
techniek. Maak kennis met zijn
beschermer, opvoeder, trainer
en vader. Een monoloog van
‘IJzeren Emil’.
HANS VANDEWEGHE

Ik heb geen trainingsplan. In het begin vande
weekwetenwenietwatwe gaandoen. Ik vraag
Philip hoe hij zich voelt en als hij zegt ‘mijn
benen zijn een beetjemoe’, dan doenweniet
veelmet de benen.Of omgekeerd. Ik schrijf ook
niks op. Eén keer permaand testenwe zijn per-
soonlijke records en dat schrijf ikwel op.Hij
gaat nog steeds vooruit.
“Maar ik hebnatuurlijkwel eenmethode en

die is tegenovergesteld aanwat ik vroeger heb
geleerd enwatwe gewendwaren in het
Oostblok. Daarwerdheel veel getraind, enheel
veel trainen betekent veel en lang recupereren.
Omde recup te versnellen, had je…euh…chemi-
caliën nodig. Bij ons in Bulgarije haddenwedie
niet in dezelfdemate zoals in andere landen,
dusmoestenwe slimmer zijn.
“Ik bennunóg slimmer geworden,want che-

micaliën zijn nuhelemaal uit den boze. Daarom
trainenwij elke dag kracht,maarwedoen
slechts één of hooguit twee spiergroepenper
training. En dat doenwe steedsmaximaal.
Kwaliteit staat voorop. Jawel, ik heb daarvoor
gestudeerd; vijf jaar aande sportacademie in
Sofia. Ik kondaar blijven en ikwas professio-
neel discuswerper,maarwijwoonden ver van
Sofia enwij hebben een sterke familieband.Na
eenpaar jaar ben ik naar huis gegaan.”

België, een paradijs
“Ik spreek niet graag over hoewehier zijn
terechtgekomen, omdat het niet interessant is.
Moet ik er toch iets over zeggen? (spottend
lachje)Allee,wij zijn in 1989naar België geko-
men.We zijn eerst proberen te vluchten via
toennog Joegoslavië, zowildenwenaar Italië,
maar aande grens hebben ze ons tegengehou-
den.Na de val van deMuur ben ik alleennaar
België gekomen en ik heb eerst in Zon enZee in
Westende en later in hetMilitairHospitaal in
Bredene als vluchteling geleefd. Als ik die beel-
den zie vande vluchtelingennu, dan kan ikmij
daar iets bij voorstellen hoe diemensen zich
voelen.
“Eigenlijkwilde ik via België naarAmerika of

Canada. Toenwehier eenmaalwaren geraakt,
ging ik naar de ambassade vanCanada en
migrerenwas geenprobleem.Wemoesten
alleen eenbeetjewachten. Tijdens hetwachten
beseftenwedat Europa tochEuropa blijft en
België dichter bij Bulgarije ligt danCanada. Ik
zei tegenAnna,mijn vrouw: ‘Neen,we blijven
hier.’ En ik vindhet nog steeds een goede keuze
wantwat is het hier toch eenparadijs. Een kalm
land,met kalmemensen, alles is hier goed. Ik
voelmij hier echt goed thuis enmijn vrouwook.
Zijwerktweekends in een elektronicabedrijf,
terwijl ze van opleiding lerares literatuur en
geschiedenis is.
“Het enigewatwedoor diemigratie hebben

‘Na de val van deMuur ben ik
naar België gekomen en heb ik

inWestende en Bredene
als vluchteling geleefd’

EMIL MILANOV

‘Ik ben

komtze,opdoktersadvies,nietophetwater.Haar
lichaamheeftderustbroodnodig,wantdebelas-
ting vande voorbije zeildagen is tochheel zwaar
aangekomen.”
VolgensBellemansmoetVanAckerderustdag

inderdaadtenvollebenutten.“Gelukkigísdierust-
dag er. Zonderwashet heelmoeilijk geweest.Nu
kanzemaximaal recupereren inhet zichtvande
drie laatste competitiedagen. Zeilen zat er hoe
dan ookniet inmet diewind van 30 knopen.”

Mentaal
“Evi staat bekend als een vechter. Ze zal blijven
strijden tot de laatste snik”, weet Van Bladel. “En
dat zal ik zelf ook doen. Dit zijn en blijven de
Olympische Spelen, hier gooi je niet zomaar de
handdoek.Rio ishaargroteseizoensdoelendaar
put ze dus ookhaarmotivatie uit.
“Zoalszezelfalaangaf: erwordtmetopvallend

veelupsendownsgezeild.Deenedagisdeandere
niet enookdeconcurrenten falenwel eensbeur-
telings.Deslechteresultatenzijn indatgevalook
écht slecht. Daar trekken we ons een beetje aan
op.”

Nikiforov faalt
op de tatami:
‘Een catastrofe’
Hij wist niet waar kruipen van
ellende. Judoka Toma Nikiforov
was voor een medaille in de
categorie tot 100 kilo naar Rio
gekomen, maar in de achtste
finale zag hij die droom al uit
elkaar spatten. Beka
Gviniashvili, een Georgiër van
20 jaar en al tweemaal wereld-
kampioen bij de junioren, won
met ippon. “Wat een catastrofe.
Ik ben naar Rio gekomen om
te winnen. Nu moet ik met lege
handen naar huis en dat doet
vreselijk veel pijn.” Nikiforov
trekt zich evenwel op aan zijn
leeftijd van 23. “Ik heb nog twee
Spelen in mij.” ⇥VH⇧

K Evi Van Acker zeilt in haar
laser-boot op het water van
Rio. De Gentse staat tiende
voorlopig. © AFP

Vechtlust blijft intact

Obreno strijdt vandaag tegen olympisch kampioen
Met een dag vertraging door
het slechte weer mag roeier
Hannes Obreno vandaag in
het Lagao Stadium een gooi
doen naar de finale in de ski:.
De plaatsjes zijn schaars, maar
trainer Dirk Crois ziet het posi-
tief in: “Hannes moet in zijn
kansen geloven en van de eer-
ste haal er vól voor gaan.”

Mahé Drysdale, olympisch
kampioen van 2012 en Alan
Campbell, winnaar van het
brons in Londen zijn de twee
mannen met wie Obreno van-
daag in de clinch moet om de
finale te bereiken. Alleen de
top drie kwalificeert zich. “In
dit stadium van de competitie
kom je geen slechte roeiers

meer tegen”, stelt Crois.
“Hannes moet zorgen dat hij
het hoofd koel houdt.” En er
dus niet als een kamikaze op
uit trekken. “Als hij dat doet,
riskeert hij zich op te blazen.
Hannes is fenomenaal in het
tweede stuk, maar dan moet
hij er wel voor zorgen dat hij
niet te ver achterop ligt.” ⇥VH⇧

‘Evi zal blijven strijden
tot de laatste snik. Hier gooi je
niet zomaar de handdoek’

WIL VAN BLADEL
COACH EVI VAN ACKER

© PHOTO NEWS
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Emil Milanovmoet zijn zoon en discuswerper Philip naar een olympischemedaille leiden

gemist, is een groter gezin. Ik hadwel nog één of
twee kinderenmeer gewild,maar alsmigrant
moet je eerst zorgen dat je je basis voormekaar
hebt en toenwe eenmaal gesetteldwaren, bleek
Philip ons enige kind. Kindje alleen ja. (lacht)
Philip is een brave jongen.Hij heeft geen vast
lief, neen.Wel eens een avontuurtje zeker in het
buitenland of op stage, denk ik. Datmag,maar
zijn studies en zijn sport gaan voorlopig voor.
“Philipwas tot zijn 10 jaar een klein tenger

manneke. Daarna is hij beginnen groeien en
kwamer ookmassa aan.Discuswerpen kreeg
hijmet de paplepel binnen toenhijmetmij
meeging terwijl ik JoVanDaele trainde. Toen ik
met Jo begon,wist hij nietwat hijmoest doen.
Metmij heeft hij verschillende keren zijn record
verbeterd endan... (aarzelt enmompelt)danben
ik lelijk behandeld. Een beetje gediscrimineerd
zelfs. Hij zei dat ik geenBelgwas en zo.
“Ik heb Jo gecreëerd en op eendag, ikwilde

beginnenmet dewintertraining, hoorde ik dat
hij naarDuitslandwas gaan trainenmet Jürgen
Schult. Geenwoord tegenmij en ik stonddaar.
Nadienheb ik Jowel nog teruggezien. Ik denk
dat het niet typischVlaamswas,meer eenpro-
bleemvanpersoonlijke cultuur of een gebrek
aan cultuur.

De premie: een bak appels
“Nuben ik professioneel trainer bij Sport
Vlaanderen, dankzij de prestaties vanPhilip.
Maar ik heb ook anderwerk gedaan.Drie jaar in
de grootstewasserij vanVlaanderen, technie-
ker. Drie jaar in een chemische fabriekwaar ook
productenwerden gemaakt voor het leger. Tot
twee collega’s doodgingen van kanker en ik
dacht: jemoet hierweg. Danbijna vier jaar bij
NewHolland,maar nudus trainer. Philip
behoudt zijn statuut als student-topsporter als

hij top acht is in Europa ende finale haalt op de
Olympische Spelen en ik ook.
“Gelukkigwoont Philip bij ons,wantmet

1.200 euro in demaandkanhij echt niet alleen
wonen. Ik vind dat toch eenbeetje lachen.Weet
jewatKazachstanhemwil betalen als hij veran-
dert vannationaliteit? Eénmiljoen euro voor
het eerste contract.Maar danmaghij twee jaar
niet uitkomenop grote toernooien, dus dat is
niet aan de orde.
“Nog iets: hij heeft deGouden Spike gewon-

nen.Wij naar Brussel voor foto’s, interviews,
enzovoort.Wewilden die schoenmeenemen
naar huis. Ahneen, datmocht niet, tenzij je
hemdrie keer hebt gewonnen.Weet jewatwe
hebbenmeegekregen?Eenbak appels, van de
sponsor vandeGouden Spike.Wijmet onze bak
appels terugnaar Brugge. Dat kan ik niet uit-
leggen aandeBulgaarse trainers en atleten.
“Voor zijn tweede plaats ophetwereldkam-

pioenschapheeft Philip alleen 30.000dollar
(27.000 euro) gekregen vande internationale
atletiekbond,maar geenpremie hier
in België. Ja, ik houmij bezigmet
de financiën vanPhilip. Zijn
grootste sponsor isNike. Voor elk
klassement op deDiamond
League, elkemedaille, elke plaats
op dewereldranglijst, krijg je een
premie. Na zijn zilveren
medaille is hij atleet bij Nike
World Elite geworden en
voor elke grote competi-
tie krijgt hij nu start-
geld.
“Philip is een snelle

discuswerper, een
echte Europeaan,
geenAmerikaan.
Amerikanen zijn ruwe
sporten gewend, alle-
maal kracht enniet te
fijne techniek.Het zijn
meestal grote sterke
mannen,maar niet
snel enniet technisch.
Europesewerpers zijn
lichter,maar sneller,
hoewel daar ookweer
een verschil is. De
Duitsers zijn bijvoor-

beeld allemaal een stuk langer dan tweemeter.
“Ik hebPhilip de basis aangereikt,maar zijn

techniek heeft hij helemaal zelf ontwikkeld en
die is apartwantwij trainenniet in een groepje
waar iedereen van elkaar afkijkt. Natuurlijk
kijkt Philip rond enwat hij kan gebruiken,
neemthij over. VandeLitouwerVirgilijus
Aleknahebbenwebijvoorbeeld geleerd om
meteen te gooien van als zijn naamophet bord
verschijnt. Je hebt dannog één volleminuut,
maar Philip stapt in de ring en smijt die discus
meteenweg.De competitie is er niet omna te
denken.Weet je, van dewinter in Zuid-Afrika
kwamen zenognaarmij: ‘Emil, Philip heeft de
beste techniek vandewereld.’ Danben ik trots.
“Het is te hopendat ze inRio vergeten omde

ring te polieren. Dat is niet goed voor ons.
Philipmoet ruwbetonhebben, grip omsnel-
heid te kunnenmaken, en die zware kolos-
senhebben liever gepolierd.Maarwij
hebbenwel speciale schoenenmet een
ideale zool om tewerpen.Nu ja, speciaal.
Ze kostenmaar 5 euro enhet zijn
Chinese schoenendie ik in Bulgarije

koop. Ik spray daar danhet
Nike-logo op. Ik hoopdat ze
daar nietmoeilijk over doen
wantmet die schoenen
heeft hij al zijn bestewor-
pen gegooid. Andere atle-
tenwillen die nu van ons
afkopen.Ongelooflijk toch?
“Philip en ik hadden veel

discussies, en die hebben
wenog. Of de atleet een
meningmaghebben? Ja,
maar niet op training. Na
de trainingwil ik als
vaderwel eens luiste-
ren, op de training ben
ik de baas. Ik ben een
beetje een dictator, jawel.
Wij sprekenBulgaars
tegen elkaar,we vloeken
elkaar ook stijf in het
Bulgaars. Philip kanheel
goedBulgaars en dat
heeft hij zichzelf hele-
maal aangeleerd, inclu-
sief het schrijven. Toen
ik hemdaar zag zitten

alleen op zijn kamertje, Bulgaars aanhet leren,
was ik best trots.
“Wij spreken ooknogBulgaars thuis enwe

kijkenBulgaarse televisie.Met die digitale kana-
len is datmakkelijk. (haalt zijn smartphone uit)
Hier, eenBulgaarse zender, het is net nieuws.
Soms zit ik hier inmijn hoekje naar het nieuws
inBulgarije te kijken. Naar dat vanBelgië kijken
weuiteraard ook.

Boven sigaretten roken
“Wat het probleemvandeBulgaarse sport is?
Iedereen is daar vertrokken. Inmijn tijdwoon-
den er negenmiljoenmensen inBulgarije, nu
nogmaar zevenmiljoenmeer.Het is nochtans
eenmooi land enwehadden een goed sportsys-
teem,waar ik veel vanheb overgenomen. België
heeft geen echt sportsysteem. Er iswel veel
talent datmeestal niet goedwordt ontwikkeld.
“Ik heb somsde indruk dat ikmeer ambitie

heb danPhilip,maar dat zalwel het leeftijdsver-
schil zijn. Tijdens de competitie laat ik hemmet
rust. Ik ben geen trainer die tussen tweeworpen
roept dat de linkerteenwatmeermoet krullen
ende rechterarmenzovoort. Neen, een goed
getrainde atleetweetwat hijmoet doen ende
ene keer is hij beter dande andere. Ik legmij
daarbij neer. Maar ik vergawel van de zenuwen.
Als het toegelaten is, ga ik boven sigaretten
roken.
“‘Wat is uwdoel’, vroegWimVandeven (ex-

trainer vanTiaHellebaut en nuhigh perfor-
mancemanager bij het BOIC,HVDW)mij op de
olympische stage in Lanzarote. Ik zei:
‘Kwalificaties overleven.’ Hij vonddat te laag
gemiktwant Tia hadhemgezegd dat de
Olympische Spelenhaarmakkelijkste competi-
tiewaren geweest. Ja, als je hebt gewonnen,wil
ik datwel geloven,maar eerstwillenwij de kwa-
lificatie overleven endaarna zienwewel.Met
discusmoet je ook eenbeetje chance hebben.
“Jewilt demethode-Milanov kennen,welnu

ik hebnog iets dat ik anders doe dan anderen: ik
wil geenmassages voor Philip.Wij gaanhoog-
uit een keer omde tweemaandennaar een oste-
opaat,maarmassages laat ik niet toe. Ikwil niet
dat iemand contactmaaktmet zijn lichaam
want die trekkende energie uit hem. (lacht)Een
beetje zoals jullie journalistenmet al die lange
interviews.”

‘België heeft
geen echt sportsysteem.

Er is veel talent dat meestal
niet goed wordt ontwikkeld’

EMIL MILANOV

E Philip
Milanov in
actie tijdens
het EK, in juli.
© BELGA

E Emil
omhelst
zijn zoon na
het WK 2015,
waar Philip
het zilver
veroverde.
© PHOTO NEWS

somseendictator’


