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RIO2016
Analyse Geen sprake van een olympische brexit: TeamGB is een nieuwe supermacht

HoedeBrittenkwamen

sports: 29keer goudopeen totaal van65medail-
les.Cameronbesloot toteenstijgingvande lottery
fundingmet 10 procent.
Tervergelijking: inBelgiëwordt jaarlijks ruim

30 miljoen euro in topsport geïnvesteerd voor
ongeveer200topatleten,proportioneelmeerdan
inhetVerenigdKoninkrijk.Het grote verschil zit
hem in de sponsoring: die is in kmo-land België
haast te verwaarlozen terwijl in Engeland grote
en middelgrote bedrijven graag investeren in
nationalesporttrots.Wiegenoeg inkomstenhaalt
uit de privé, krijgt geen inkomen meer, maar
wordt wel nog wetenschappelijk en technisch
ondersteund.

Er is geen geheim...
Een land dat de Spelen heeft georganiseerd, ver-
liest traditioneel minimaal 20 procent van zijn
medailles.Groot-Brittannië lagnatienvandezes-
tiendagenOlympischeSpelendriemedaillesvoor
ophetschema,maarhadwelééngoudenminder.
Eén van de sportenwaarinmerkelijk beterwerd
gepresteerd, iszwemmen.Driemedaillesengeen
goudeninLondenwerdenhier inRiozesmedail-
lesmetééngouden.Ookingymnastiekbetaalden
deinspanningzichverlaatuit:MaxWhitlockwon
twee goudenmedailles, eenBritse primeur.
Hetonuitgesprokenmaargoedbegrependoel

is tweedeworden indemedaillestand achter het
ongenaakbareTeamUSA,datmetnameinteam-
sporten nog een vrachtmedaillesmee naar huis
zal nemen. China onttronen als nummer twee,
nu Rusland gedecimeerd is, is de directe conse-
quentie.
Dagelf (gisterendinsdag)waseenhelebelang-

rijkewant inLondenwerdentoenachtmedailles
gewonnen.Vandaagkunnenzeeeneventueleach-
terstand inhalen,want vier jaar geledenwonnen
ze er geenenkele opdiezelfdedag.Wiedat graag
van naderbij bestudeert: de BBC heeft een Team
GBMedalTracker.DeBrittenzijn in23vande28
olympische sporten actief enhebben27 vanhun

29olympischekampioenenvanLondenkunnen
recycleren. 45 procent is vrouw.
“Er is geen geheim in topsport”, zegt Charles

vanCommenée,vandaageenvandeNederlandse
performance managers, maar tot 2012 in
Engelanddegrotebaasvanhetatletiek. “Er isook
geenBritsgeheim.Dejuistedingenjuistdoenmet
de juistemensen,daarkomthetopaan.HetBritse
schoolsysteem zorgt voor een sportcultuur. De
opleiding iskwalitatiefgoed,decompetitiewordt
aangewakkerdener is talentdetectie.Dathebben
deBrittenwel voor op ons.”
In een aantal sporten hebben ze een haast

onoverkomelijkevoorsprong.Neemnuhetbaan-
wielrennen.Deenenadeanderemedaille isBrits
en meestal met een wereldrecord. Bradley
Wigginswas eenpistier,won enkele keren goud,

vermagerde,wondeTour.verdikte terug, enwon
hier in Rio een vierde keer goud. Hoe groter de
maakbaarheid van succes in een sport, hoe suc-
cesvoller eenmodel alsdat vanUKSport zal zijn.
En als het eenmaal op eigenbenen staat, kanhet
zelfseenspin-offwordenzoalsTeamSky,dataltijd
de Tour wint en ook in het omnium goud pakte,
zij het danmet de ItaliaanElia Viviani.
ToenSirChrisHoynazeskeergoudstopte,zou

deBritse sprint in eenzwart gat vallen.Niet echt:
Jason Kenny – het lief van miss omnium Laura
Trott –verlooralle sprintsvanHoy,maarwintnu
alle sprints tegen zijn nummer twee Callum
Skinner. En samen wonnen ze de teamsprint.
Kenny kan ook op zes gouden medailles uitko-
men.
De steun vanuit de overheid voor hetwielren-

elkens als een Engelse roeiboot klaar was
met roeien, stond hij daar, één rijtje voor
ons, het voorrecht van de rechtenhouders:
Sir SteveRedgravewas zowaar een collega
geworden. Deman die in zijn eentje, maar
daninpejoratievezin,verantwoordelijkwas

voor de geboorte van een nieuwe supernatie in
desport:Groot-Brittannië.Omprecies tezijn:het
VerenigdKoninkrijk.
Even een tussenbemerking voor Anglofielen

die zichdandemoeite vanhet twitterenkunnen
besparen:Groot-Brittannië,VerenigdKoninkrijk
en Engeland worden hier door elkaar gebruikt.
Het VK of UK, zoals in UK Sport, is de drijvende
kracht,maarophetolympischeniveau isdeenti-
teitGreatBritain enookdat is niet helemaal cor-
rect, want officieel heet het team Team Great
Britain andNorthern Ireland, al zijn er fanatieke
katholieke Noord-Ieren die met Ierland aantra-
den. Negentig procent van de Britse olympiërs
zijn Engelsen.
Terug naar Redgrave. In 1996 eindigde België

met zijn twee gouden medailles vóór Groot-
Brittannië in demedaillestand. Zij haddenmaar
één keer goud. De natie die sport over dewereld
hadverspreid,wasgedegradeerd toteenontwik-
kelingsland. Alleen Steve Redgrave enMatthew
Pinsenthadden inhundubbel tweedeBritse eer
kunnenhooghouden.Redgravezouook in2000
een vijfde gouden medaille winnen in een vier-
mansbootenwerddaarnaSir,Commanderof the
British EmpireDeputy Lieutenant.
Die laatste vier jaar tussen Atlanta 1996 en

Sydney 2000 maakte hij de hergeboorte van de
sportnatie mee. “It was amazing. Dingen die we
vroeger zelf moesten uitzoeken, werden ineens
voor ons gedaan.Wetenschappers kwamen ons
opzoeken, onze trainer was er altijd bij. Fysio-
therapeuten, voedingsdeskundigen, overnight
werdenwe een sportland.”

Redgrave had na Atlanta een vernietigend
interview gegeven over het onbestaande Britse
sportmodelendatwasmeedeaanleidinggeweest
tothetopstartenvanhetEnglishInstituteofSport,
een onderzoeksinstituut dat praktijk-
ondersteuning biedt aan topsporters. Tegelijk
werd in gokland Engeland nog maar eens een
nieuweloterij inhet levengeroepen.Deopbrengst
daarvanzouvanaf1998desport tengoedekomen.
Inmiddelszijndesportinvesteringenstevigver-

ankerd en per jaar vloeit 150 miljoen euro naar
de sport, waarvan 105miljoen naar de topsport.
(Vóór de devaluatie van het pondwas dat 180 en
125miljoen euro respectievelijk.) Daarmee wor-
denongeveer1.300atletenondersteund.UKSport
werd een begrip na de Spelen van Sydney, waar
11keergoudwerdgewonnenopeentotaalvan28,
tegenover 1 goudenen 15medailles inAtlanta. In
Athenestagneerdeheteven(9op30),maarvanaf
Peking (19op47)schoothetdehoogte in.Londen
werd een triomftocht voor de home nation of

HANS VANDEWEGHE

DeBritse olympische ploeg ligt op schema
voor een unieke prestatie:meermedailles
winnen in het verre Rio dan thuis
in Londen in 2012. China verstoten
van de tweede plaats is het doel.

T

K Sir Bradley
Wiggins

dreigt de tel
kwijt te raken
als het gaat

over
olympische
medailles.

Hoe groter de
maakbaarheid van succes

in een sport, hoe succesvoller
eenmodel als dat

van UK Sport zal zijn

K Jason
Kenny heerst
in de baan-
sprint. Ook
Max Whitlock
(turnen) en
Adam Peaty
(zwemmen)
zorgden voor
Brits goud.

©
A
P

©
P
H
O
TO

N
EW

S

nenbedroegdevoorbijevier jaar40miljoeneuro,
36miljoennadebrexit.DesteunvandeVlaamse
overheidaanhetwielrennen,waaronderhetwie-
lerbaanproject, bedroeg in diezelfde olympiade
ook 12miljoen euro.

... of toch: ketonen
Behalve gedreven, rijk maar spaarzaam, sport-
wetenschappelijk en trainingstechnisch onder-
legd, wil de Britse sport ook innovatief zijn. De
Britse baanwielrenners zouden met een revolu-
tionairpakrondfietsendathunenkeleprocentjes
winstzouopleveren.DeBritsezeilershebbendan
weer getraind in gevechtssimulatoren van de
Royal Air Force om hun periferisch zicht en
reactiesnelheid te verbeteren.
DeBritse roeiboten en roeispanen zijn tijdens

trainingen en testen hightech geëquipeerd met
sonars en allerlei meetapparatuur, bedoeld om
de techniek te verbeteren, tweehonderd slagen
lang. Kajakkers testen in dezelfde omgeving
waarinonderzeebotenwordengetest, eenwater-
tankvan270meter lang.Het isopvallendhoevaak
bedrijven in de dans springen die ook voor het
Engels legerwerken.Devirtual-realitybrillenvoor
de kajakkers en triatleten zijn ontwikkeld door
BAE Systems, een spin-off voor en door het
Engelse leger.
Van leger gesproken, hoe zouhetmetdeketo-

nenzijn?Goed,enzezijn integraal terug inBritse
handen, als we een betrouwbare bron mogen
geloven.Ketonen (DM9/5/2015) iseenenergiebron
diedemens inkleinehoeveelhedenaanmaaktbij
deverbrandingvanvetten.Ketonenzijn eenheel
rijkeenergiebron,ook inkleinehoeveelheden,en
kwamen daardoor op de radar van het
Amerikaanse leger, dat een tenderuitschreefom
ketonen te synthetiseren, na te maken dus. De
Amerikanen waren op zoek naar een compacte
directe energiebron die licht was en niet zou
bederven inheteomgevingenzoalseenwoestijn.
Die tenderwerdbinnengehaalddoorprofessor
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4 Philippe Gilbert
legt uit waarom hij
– nu ook o⌫cieel –
naar Etixx-Quick-
Step trekt.

‘Het is een ploegmet
een agressieve koersstijl
en daar houd ik van’

zogezegd

‘Geen idee
waarom ik
straf kreeg’
Evi Van Acker in zak en as nadat ze naast medaille grijpt
In Londenwas het netwel, in Rio net niet
voor Evi VanAcker. De 30-jarige zeilster
kon in demedaillerace de kloof op haar
concurrentes nietmeer voldoende dichten
enmoet zo genoegen nemenmet demeest
ondankbare plek op de Spelen: vierde.
‘Daar koop je nietsmee’, zei ze ontgoocheld.

EviVanAckerzat vijf dagen langopeenrollerco-
aster inRio,metsterkwisselendeemotiesénpres-
taties. Vierde na dag één. Vijfde na dag twee. En
plots tiendenadag drie. Bleek dat deGentsemet
een maag- en darminfectie zat opgezadeld.
Medicatie op de rustdag en dan weer het water
op. Opnaar de zevende plek.
Endannetvoordemedailleracenogopgescho-

vennaardevierdeplek.Metzichtopeenmedaille.
Opvoorwaardedatalleszoumeezitten.Vergeefse
hoop,wantnanoggeen tiensecondenkreegVan
Acker al een straf. Ze moest meteen een rondje
draaien.
“Ik vraag me toch wel af waarom ik die straf

kreeg”, sakkerdezenadien. “Ikhebechtgeen idee
wat ik hebmisdaan. Ze zegdenmedat ik de boot
naast mij heb geraakt, maar ik lag daar twee of
drie meter vanaf, dus dat is heel vreemd. Ik heb
totaalniethetgevoeldat ikeenfouthebgemaakt.
Ik lagmeteenachteraanendannogin ‘vuile’wind.
Omdanergensvrijnaartoetekunnenvaren–ver-
geet hetmaar.”

Plots geenwind
Van Acker week niet af van het strijdplan dat ze
samenmet haar coachWil vanBladel had opge-
steld. Ze koos de linkerkant in de Pão de Açucar
en begon aan een lange inhaalrace.

“Aande eerste boei kwamikals zevendedoor,
redelijk goed geziendepositiewaarin ik vertrok.
Onderweg naar de tweede had ik een kans om
terug te komen en achteraf bekeken had ik daar
misschienmeerrisicomoetennemen. Ikhadeen
kans,maar ik heb ze niet benut. Jammer.
“Aanhetderdekeerpunthebikeenanderekant

dan alle anderen gekozen. Ik dacht: ik moet iéts
proberen, ik heb niets meer te verliezen. Het
scheelde niet veel of ik had hen allemaal inge-
haald, maar dan kreeg ik plots niéts van wind
meer en zag ik de hele bende voormij passeren.
Hetgingheelde tijdopenaf.Wievooraanzat, lag
ineens achteraan en omgekeerd. Ik ben er wel
altijd inblijvengeloven,maarhetzatgewoonalle-
maalwat tegen, vanhet begin tot het einde.”

Het was niet alleen in de Medal Race dat ze
haar medaille verloor. Door wisselvallige resul-
taten en haar ziekte begon de Gentse met een
slechte uitgangspositie aan de finale. Ze moest
niet alleen zelf de Medal Race winnen, de twee
dames vóór haar moesten ook kraken om hun
medaillenogteverspelen.DeDeenseAnne-Marie
Rindomdeeddatwel – ze finishte pas als achtste
– maar de Ierse Annalise Murphy, die vier jaar
terugopdevalreephet bronsnogaanVanAcker

kwijtraakte,deeddatniétenkwamalsvijfde
over de meet, nét voor Van Acker. De
Nederlandse Marit Bouwmeester, in
Londennogteleurgesteldmetzilver,pakt

nuwel het goud.
VanAcker: “Dat ikdeMedalRacenietwon, ligt

niet aanmijn fysieke toestand. Dat is niet aan de
ordeenikgageenexcuseszoeken. Ikhebhetenkel
aan mezelf te wijten. Natuurlijk, als ik de eerste
dagen topfit zou zijn geweest, dan was het een
heel ander verhaal geworden.Maarmet ‘wat als’
koop jeniets.Als jehetheleplaatjebekijkt, zaldat
zeker een rol spelen, maar op dit moment doet
het er niet toe.”

Troostende vriend
HetcontrastmetLondenkonnietgroterzijn.Toen
was ze een en al glimlach na haar rush naar het
brons. Gisteren had de 30-jarige atlete op het
strand aan de Marina da Gloria de troostende
armenvanhaarvriendTobiasnodigomdeeerste
ontgoocheling te verteren. “Vierde. De meest
ondankbareplek.”NaPeking(8ste),Londen(3de)
en Rio (4de) houdt Van Acker het olympische
avontuur nu vermoedelijk voor bekeken. En
mogelijk ook het zeilen. Al wou ze zich daar gis-
terenniet over uitspreken.
“Ik heb geen spijt dat ik er na Londennog vier

jaar heb bijgedaan. Ik konmijn studie afmaken,
ikhadsportiefeenechttopjaarmetveelmedailles.
Dat neemtniemandmenog af. Ik ga numijn tijd
nemen omover de toekomst na te denken. Dit is
niet het moment om in een emotionele bui zo’n
grotebeslissing tenemen.Datzouniet slimzijn.”
�VH⌅

enbleven

‘Ze zegdenme dat ik
de boot naast mij
heb geraakt, maar
ik lag daar twee

of drie meter vanaf.
Héél vreemd’

biochemie Kieran Clarke van de universiteit van
Oxford. Zij slaagde erin ketonen te produceren
enbegonookmet testenop topatleten.Deproef-
konijnenzaten indeBritseatletiekenondermeer
bijTeamSky,wateenverklaringkanzijnvoorhun
ergmageretoprennersdiezwarevermogenskun-
nen leveren.
Heteerstewetenschappelijkeartikelverscheen

deze zomer in het vakblad Cell Metabolism. De
titel was: ‘Nutritional Ketosis Alters Fuel
PreferenceandTherebyEndurancePerformance
inAthletes’.Vrijvertaald:ketonenhelpen.Hoeveel
helpenze?Drieprocent, zegtde studie.Driepro-
cent is het verschil tussen goud en top tien.
“Die data zijn oud, maar zijn nu pas gepubli-

ceerdomtactischeredenen.”Datzegteenonder-
zoeker die zijn naam niet in de krant wil, maar
diebetrokkenwas inhetonderzoek. “Uitalle tests
die ik heb gedaanmet topatleten, blijkt dat keto-
nen helpen en met name in de recuperatiefase
schitterenderesultatenopleveren,wateencumu-
latiefeffectheeftbij inspanningenovermeerdere
dagen.”
Professor Clarke liet daarop haar productie-

methode patenteren, richtte een bedrijf op en
zochteenproducentomopgrotereschaal tepro-
duceren.Wat toengebeurde, isnietheelduidelijk.
De onderzoeker: “Wellicht moest ze te veel van
hetproductafnemen.Het isooknietzekerdathet
zalaanslaan,wanthetsmaaktvreselijkslecht,dus
er moet nog wel wat gebeuren wil het toegang
vinden tot een brede markt aan een redelijke
prijs.”
Vandaagkostenketonen stukkenvanmensen

en zijn ze rotslecht van smaak. Toch worden ze
ook in Rio gebruikt. Dat leidt onze onderzoeker
af uit het feit dat hij er geenmeer kreeg. “Clarke
produceert ze nog in haar labo, maar dat zijn
kleinehoeveelheden.UKSport heeft gezegd: alle
ketonen blijven inOxford. Het is duidelijk dat ze
die voor de Britse atleten in Rio wilden voorbe-
houden.”

4 Van Acker:
‘Ik ga nu mijn
tijd nemen
om over
de toekomst
na te denken.’
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