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Analyse Olympische Spelenmoeten het voortaan stellen zonder supersterrenMichael Phelps

Theoldand thebeautiful

silver, you lose gold, vond het grootste sportmerk
Nike ooit uit en dat is ongeveer de harde realiteit.
Phelps heeft ook drie zilveren en twee bronzen
medailles, inzijngevalonderleggertjesvoordegla-
zen.
Michael Phelpswerdop zijn vijfdeOlympische

Spelengrootser dangroots door tweemomenten.
In de 4x100mop de eerste dag zwomhij een esta-
fettesplit van 47.12. Daarmee had hij ook een
medaillegepaktinde100metervrijeslag,eennum-
merdathijopmondiaalniveaunooitheeftkunnen
winnen, wat een gemis blijft. Hij kon zwemmen,
maardatwistenweal,endietijdmaakteveelgoed.
Op vrijdagavond verloor hij de 100meter vlin-

derslag, ruim achter een jongen uit Singapore die
achtjaareerdernogmethemopdefotowasgegaan
toen Phelps in zijn club trainde op weg naar zijn
triomftocht inPeking.Heteerstewathijdeed,was
vanzijnbaan tweenaar vier zwemmenenJoseph
Schooling feliciteren.Ook als hij zilverwint, is dat
uniek, want nooit was het gebeurd dat er drie
dezelfde tijd hadden: Michael Phelps stond naast
Chad le Clos en Laszlo Cseh, twee van zijn felste
tegenstanders de laatste jaren. Ook toen was er
emotie eneenblik indeverte.Eéndagwashij ver-
wijderdvanzijnpensioen.

Bloedarmoede
Inmiddelswasdieanderegrotestervandevoorbije
twee Olympische Spelen – hij netjes in de tweede
week en Phelps in de eerste – begonnen aan zijn
toernooi. Net als bij Phelps waren ook rond Bolt
meertwijfelsdanzekerheden,maardieverdwenen
in uw nacht van zondag opmaandag toen Usain
Bolt naar aloude traditie iedereen naar huis liep.
Naar huis? In 9.81?Met die tijd had hij nog net in
Athenein2004kunnenwinnen,maardaarnaniet
meer. InLondenvier jaar geledenwashijmet 9.81
zelfsnaasthetpodiumgevallen.
Hij liepnooitharderditseizoendanvorigweek-

end inRio de Janeiro en datmag verbazen. Ofwel
is Usain Bolt een ongelooflijk natuurtalent en dat
ishijzeker,ofweleenongelofelijkedoper,ofwelalle-
bei. Met daarbij deze asterisk dat er geen doping
bestaat die je in eenmaand tijd sneller doet lopen
of althansgeendopingdie zeniet kunnenvinden.

Het doet van Bolt zijn verdienste niets af, maar
eris ietsaandehandmetdesprintersenmisschien
is de geïntensifieerde jacht op doping de reden,
maarmisschienookniet.Atletieklijdtaaneenbijna
dodelijkebloedarmoede.Voorkinderenmettalent
voor atletiek liggen veel aantrekkelijker en vooral
lucratievere sporten te wachten. Een Amerikaan
die het in zich heeft om verder dan acht meter te
springen of de honderd in tien seconden te lopen,
zou gek moeten zijn of een serieus gezichtspro-
bleemoftweelinkerhandenofeencombinatievan
datallesmoetenhebben,omhetniet inAmerican

football ofbasketbal teproberen, of tegenwoordig
zelfs soccer. Eenmatige Amerikaanse voetballer
zalindeMLSeenstukmeerverdienendandederde
Amerikaanseperformeropdehonderdmeter.
DatUsainBoltzijnderdeolympischefinalewint

met 9.81 na zijn 9.69 in Beijing en 9.63 in Londen,
is niet normaal. Dat het een trage baan zou zijn, is
ook larie, want dan hadWayde Van Niekerk een
uureerdergeen43.03gelopenopde400meter.Dat
is vooralsnog de prestatie van dit atletiektoernooi
enhet is tehopendatdie tijdovereindblijft naalle
onderzoeken, want wie het dopingrecord van
Michel Johnson verpulvert, heeft best een goede
verklaring. Inzijngevalkandatzijndathijde100m
inminderdantienende200minminderdantwin-
tigsecondenloopt.Datgeefthemhetvoordeelvan
detwijfelendiemoeteraltijdzijnindédopingsport
cumlaude.

Ouder en beter?
Wie is nu groter, de zwemmer of de sprinter? De
zwemmerheeft23keergoudendeloperzalwoens-
dag(200meter)envrijdag(4x100meter)zijnachtste
en negende goud ophalen. Misschien moeten ze
hemookgewooninde4x400latenlopenvooreen
tiendegoudopzondag21augustus,dedagwaarop
hij dertigwordt.
Negen keer goud op drie Olympische Spelen

tegenoverdrieëntwintigopvijf, dat isopheteerste
gezicht geenmatch. Bolt heeft evenwel maar één
estafette ommee te scoren, Phelps heeft er drie.
PhelpshadinPekingvijf individuelenummers,Bolt
hooguit tweeomdatmeerniet tecombinerenvalt.
Zwemmers hebben gewoon veel meer kansen op
medailles dan lopers. In atletiek bestaat geen 50
meter sprint zoals in zwemmen en ook geen 200
metermet een tweede baan achteruit lopen zoals
inzwemmen.Allesinperspectiefgeplaatstkunnen
beideherengerustsamenophethoogsteschavotje.
En of the old and the beautiful zullen worden

gemist over vier jaar in Tokio. Sterren komen en
sterrengaan,maarnooit indegeschiedenisvande
OlympischeSpelenzijndetweegrootsteolympiërs
samen afgezwaaid. Voor Phelps is dat zeker, voor
Boltmoetvoorbehoudwordengemaakt.Hetzwem-
men zal het vertrek vanMichael Phelps wel over-

aterdag 13 augustus.
12u42 Rio time: Usain Bolt wint serie zeven
in10.07.Hetzaldevierdetijdworden.Twijfels
waren er al endie zijn hiermeeniet vermin-
derd.
23u06:MichaelPhelpsduiktalsderdezwem-

mer het water in voor de 4x100m wisselslag-
estafette. Hij zwemt de vlinderslag en dankzij het
wereldrecordvanstartzwemmerRyanMurphyziet
hij niemand meer. Alleen voorin is waar hij het
beste inwas en zijn laatste 100meter zal hij victo-
rieus afsluiten. Dit is zijn 23ste goud. Hij huilt bij
de ceremonie.

Zondag 14 augustus.
21u07:UsainBoltwintzijnhalvefinalein9.86,beste
tijdvanallefinalisten.Tochnietzoslecht.Hijhoudt
bovendieninenlachtnaarhetstadionendetegen-
stand.
22u25: Usain Bolt wint de finale in 9.81, weer een
besteseizoensprestatie en derde goud op rij op de
honderdmeter.Hij dansthet stadion rond.

MichaelPhelpsisdegrootstezwemmerallertij-
denenmisschien– cijfers liegenniet –degrootste
olympiër aller tijden. In de antieke Olympische
Spelen telden alleen dewinnaars. Die kregen een
gevlochtenlauriertakophethoofdenmochtenzich
eenjongevrouwofmanofmeerdanéénuitkiezen
voordeseksachterafendatwashet.Youdon’twin

HANS VANDEWEGHE

De tweede zaterdag van deOlympische
Spelen is niet voor niets Superzaterdag,
maar dezewas een hele bijzondere.
’s Ochtends begonUsain Bolt aan de jacht
op het derde sprintgoud op rij. ’s Avonds
zwomMichael Phelps naar zijn 23ste
goudenmedaille. Beiden zwaaien af.

Z

F In zijn halve finale loopt
Bolt alle twijfels weg. Hij
wint met sprekend gemak.
© PHOTO NEWS

FMichael
Phelps
mocht
afgelopen
weekend zijn
23ste gouden
medaille
afhalen.
© PHOTO NEWS
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⇥ Sjamil Tarpisjtsjev, de voorzitter
van de Russische tennisbond,
denkt dat het Internationaal
Sporttribunaal Sjarapova zal
vrijspreken.

‘Ik denk dat Maria Sjarapova
in januari opnieuw zal spelen’

zogezegd

Lions zonder angst naar
strijd tegenNederland
Belgische hockeyers zijn alleen nog tevreden met gouden medaille

Wekrijgen hemdus, die derby der Lage
Landen in het hockey. Vandaag om22 uur
Belgische tijd kijken de Red Lions in de
halve finales van het olympische toernooi
in Rio Oranje in de ogen.Winst levert
sowieso goud of zilver op. België strijdtmet
hetmes tussen de tanden. ‘Nederland
verslaan is dé grote droom.’

Nederland maakt wat los bij de Lions, dat bleek
zondag na de gewonnen kwartfinale tegen India
(3-1).Australië?Heel evengeenzin in.Been there,
done that, in depoulefase. “Oranje, graag”, leefde
het in de groep.
Thomas Briels (Oranje Zwart), Simon

Gougnard (TMC Tilburg, Oranje Zwart en HC
Bloemendaal), Tom Boon (HC Bloemendaal),
Loïck Luypaert (HC Kampong), Elliot Van
Strydonck (Oranje Zwart), Emmanuel Stock-

broekx (HC Bloemendaal), ja tot zelfs keeper
VincentVanasch(OranjeZwart) toe:allemaalheb-
benofhaddenzeNederlandsewortels. “Ikheber
twee jaar gespeeld”, zegt Van Strydonck. “Zo’n
derbyderLageLandenophetallerhoogsteniveau:
het lijktme demax.”
Thomas Briels komt er zelfs radicaal voor uit.

“Ik zouNederland graag eenswillen verslaan op
een groot toernooi. Dé grote droom. Ik herinner
menogmijneersteonderlingeduel, geruime tijd
geleden.Kantnochwal raaktenwe.Zestigminu-
ten lang holden we achter een ongrijpbare bal
aan.”
Volgens coachShaneMcLeodmoethethisto-

risch worden gekaderd. Jarenlang was België
namelijk het kleine broertje van hockeygroot-
machtNederland. “Ikhoef jedusniet te vertellen
dat het leeft bij de jongens. Ze zijn supergemoti-
veerd. Oranje kloppen zou een fantastisch sce-

nario voor ze zijn. Een krachtig statement ook.”
Makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk.

Hockeyen tegen Nederland is niet voor doetjes.
Drievoudig wereldkampioen en viervoudig
Europees kampioen, nummer twee op de FIH-
wereldranglijst en op de voorbije zeven Spelen
nooit uit de top vier (goud in Atlanta 1996 en
Sydney 2000, zilver in Athene 2004 en Londen
2012,brons inSeoel 1988). Inhunhalvefinalerol-
den deNederlanders de Aussiesmet 4-0 op. Een
klinkenderevanchevoordesmadelijkenederlaag
indeWK-finalevantweejaargeledeninDenHaag
(6-1).

Niet voor doetjes
“Ze zijn rijk aan technisch onderlegde spelers”,
weetBriels. “MinkvanderWeerden is een steen-
goede ‘sleper’ (mandiedestrafcornersneemt,JDK)
en met Jaap Stockman beschikken ze over een
keeper van wereldformaat. Natuurlijk is ‘Vince’
dat ook. (lacht)Maar wij zijn Belgen. We blijven
bescheiden.”
Onterecht. De Red Lions zitten in de juiste

sfeer enflow, etalerendevormvanhun levenen
hebben zichtbaar aan ervaring en maturiteit
gewonnen. Ze zien spelen is een lust voor het
oog. “We hebben geleerd uit onze fouten”, zegt
McLeod. “Erwaren frustrerendemomentenbij,
devoorbije jaren.Zoalsde tegengoalsdiewestee-
vast slikten in de slotminuten,met onverdiende
nederlagen tot gevolg.Dieklappenwarenwake-
upcalls. We spelen nu beter in op situaties, vin-
den voor alle problemen een oplossing. En
vooral: we creëren zélf het gevaar en nemen de
match in handen.”

DeNieuw-Zeelanderzal jeniethorenbeweren
dat Nederland een hapklare brok wordt. “Het
wordt lastig.Wezullenhunsysteemmoetenkun-
nen ontmantelen. Maar waar ik bij sommige
teams een neerwaartse spiraal bespeur, groeien
wij met de wedstrijd in dit toernooi. Het is leuk
om vast te stellen dat je met dit team een agres-
sieve spelstijl kan hanteren, waar je voor de rest
van de Spelen kan aan vasthouden.”

Op eenwolk
Demassalesteunvanpersenpubliekdoetderest.
Het Belgisch hockeyteam zweeft momenteel op
eenwolk. “Thanks foryoursupport, boys”, gooide
McLeod ons na de partij tegen India toe. Heel
ongewoon.Vraag isnatuurlijkhoe jeervoorzorgt
dat Denayer, Dohmen, Boon en co. niet van die
wolk aftuimelen.
“Fluitje vaneencent,metdezegroep”, ervaart

McLeod. “De naam en reputatie van hun tegen-
stander alleen al zorgt voor nederigheid en res-
pect. Ze amuseren zich en genieten van het
moment. Maar tegelijk beseffen ze dat het hard
business is. De inzet van dematch tegen Neder-
land is simpel: winnen we, dan zijn we sowieso
zeker van een medaille. Cruciale afspraak dus.
Alweer.”
En nu ze toch in die fase zijn aanbeland, kun-

nenzemaarbeterhetallerhoogstebeogen,vindt
Briels. “Wemoetenresoluutvoorgouddurven te
gaan.Onszelfbelonenvooraldat
hardewerkendekersopde taart
zetten.Daarkrijgenweeenuitge-
lezen kans toe. Ik had nooit
gedacht dat we ooit in de halve
finalesvandeOlympischeSpelen
zouden staan, toen ik tien jaar
geleden bij de Lions begon. Nu is
het tochwelzover, zeker?Hoevet
is dát,man?” ⇥JDK⌃

VanNiekerk
wint 400m in
wereldrecord
Van Niekerk is een uitzon-
derlijk talent. Hij is de enige
sprinter die de 400 meter
onder de 44 seconden
heeft gelopen, de 200
meter onder de 20 secon-
den (19.94) en de 100 meter
onder de 10 seconden
(9.98). Hij versloeg in Rio de
vorige twee olympische
kampioenen, Kirani James
en LaShawn Merritt, met
ruim een halve seconde.
“Ik rende als een blinde”, zei
Van Niekerk (24). “Ik dacht
dat iemand me zou inha-
len. Ik dacht: wat
gebeurt er, wat gebeurt
er, en dat gaf me de
motivatie om door
te gaan.” ⇥VK⌃

leven. Zelfs het Amerikaanse zwemmen, want in
tegenstelling tot wat werd verwacht, steken ze er
hierweermet kop en schouders bovenuit. Schrijf
op: als ze rugslagzwemmer RyanMurphy op zijn
buikkrijgen,wordthijdenieuwePhelps.Ofatletiek
het zonder Bolt kan stellen, is nogmaar de vraag.
Hij heeft over zijn pensioen geen mededelingen
gedaan en hij zou eventueel nog één Olympiade
kunnenmeegaan, hoewel het de laatste jaren al
geregeldmedisch remediërenwas.
Ouder betekent niet noodzakelijk beter, maar

wel langerbeter.Het is opvallendhoedebasis van
de leeftijdspiramide van de olympische atleten
steedsverderisopgeschoven.Herenderkomtnog
weleenseenzestienjarigepiepen,maardiemaakt
geenkansmeertegendeoudereenbetergetrainde
atleten die ook veel langer actief blijven. Daar zijn
meerdereoorzakenvoor.

Detrainingenzijnbetergewordenendekansop
blessures is daardoor verminderd. De medische
sportwetenschapheeft reuzensprongengemaakt,
niet alleen voor preventie, revalidatie, maar ook
recuperatie,voeding,supplementering.Dégrootste
oorzaakishetgeld.OlympischeatletenzoalsMark
Spitz – zeven keer goud inMünchen – stopten op
hun22steomdaternaasteentijdelijkevergoeding
omopdedoosWheatiestestaan,geenenkeledollar
hun richting uitkwam.Michael Phelps ging door
tot zijn 31ste omdat hij als niet-zwemmer zijn
inkomstendoor tien kandelen. Een zwemmer als
Pieter Timmers kreeg jaren eenmooi salaris van
de Vlaamse overheid om zijn favoriete hobby te
beoefenen en dat bleek voor beiden een prima
investering.Twintig jaargeledenwasPietersnooit
tot zijn 28stedoorgegaan.
Geld zal ook de reden zijn waaromBolt er nog

wel twee jaar zal aan vasthangen. Twee jaarmee-
tingslopenaan200.000dollarpermeeting,hetzou
gekzijnomdaarmeeoptehouden.Nogéénverschil
tussenBoltenPhelps:Bolthoeftnietzohardtewer-
kenomsuccesvol te zijn. Zich verzorgen, af en toe
het krachthonk in, hooguit 1.000 meter per dag
lopen. In eenuurtje of twee, drie isBolt klaar.
MichaelPhelpstraindeopzijntoptotzevenuur

perdagendevoorbijetweejaarnogvijfuuromdat
hij de 400mwissel had laten schieten. Bolt traint
hetneuromusculairsysteem,Phelpstrainthetcar-
diovasculairsysteem.Deenezietbuitendevogeltjes
als hij traint, de andere ziet een zwarte lijn en een
muur. Bolt mag op één blijven, Michael Phelps is
omwille vandieopofferingenbuitencategorie.

Sterren komen en sterren
gaan, maar nooit in
de geschiedenis van

de Olympische Spelen zijn
de twee grootste olympiërs

samen afgezwaaid

en Usain Bolt

‘Nooit gedacht dat we ooit in
de halve "nales van de Spelen
zouden staan toen ik tien jaar
geleden bij de Lions begon.

Wemoeten vol voor goud gaan’
THOMAS BRIELS

De match

België-

Nederland

wordt

gespeeld

om 22u00.

⇥ De hockeyers bedanken
het publiek na hun zege
tegen India. © BELGA


