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en sportlanddat alleenmaar scoortmet
vrouwen, is een slecht sportland.Maar
een sportlanddat niet investeert in vrou-
wen, is nog een slechter sportland.Dehis-
torische achterstand vande vrouwensport
probeert het InternationaalOlympisch
Comité goed temakendoor zoveelmoge-

lijk vrouwennaar de Spelen te jagen.Die obsessie
omvoor elkemanook eenvrouw te latendeelne-
men, devalueert somsde vrouwensport endat is
nergens voornodig.
Vrouwenhebbenhet vijf tot zes keermakkelij-

ker danmannen, afhankelijk vande sport, om
eenmedaille tewinnen,maardat kan je de vrouw
niet verwijten. In demeeste vrouwensporten is
het evengoeddringenals het omdemedailles
gaat enomcentimeters enmillisecondendie
beslissenoverwinst of verlies. Zo, dit omevenhet
algemeenkader te schetsen.
Dit stukje gaat niet overhet verschil tussen

vrouwenenmannen, ofmisschien toch een
beetje.Wewarenhier inRioheel even eenman-
nenlandgeworden.De eerste driemedailles van
België opdezeOlympische Spelen inRiode
Janeiro kwamenvanmannen.Datwas voorhet
eerst sinds Seoel 1988, deOlympische Spelendie
als ijkpunt gelden: het begin vanhet professiona-
lismeende eerste Spelen zonder boycots. In
SeoelwonnenRobertVandeWalle enFrans
Peeters tweekeer brons; hetwarenonze slechtste
naoorlogse Spelenooit.
De vrouwenhebbendemedaillestandgisteren

–met debronzenmedaille van JolienD’hoore in
deomnium–op3-2 gebracht.Historisch scoren
wij altijd betermet onze vrouwen. Sinds 1988
hebben ze vier vande zes goudenmedailles
gewonnen, drie vande acht zilveren ennegenvan
de vijftienbronzen. Zestien vrouwenmedailles
staan tegenover dertienmannenmedailles,maar
we zijnhier inRionogniet klaar. Voor éénkeer
dat het naarBelgischenormen lekker loopt, doen
wenog evendoor.

Investeringen
België is een progressief en
rijk land en is het aan zijn sta-
tus verplicht omflink in vrou-
wensport te investeren.
Bovendien komt het rende-
ment sneller en is het groter.
Vrouwentopsport, alle euro’s
daarheen? Neen, ook niet.
Vrouwentopsportmoet inte-
graal deel uitmaken van het
topsportbeleid van een sport-
bond en op gelijke voet wor-
den behandeld alsmannent-
opsport. Dat heeft niks te
makenmet equal pay voor
vrouwensporters, want dat is weer een heel
andere discussie die aan de economische reali-
teit raakt. Dit gaat over kansen bieden en sti-
muleren.
In de Verenigde Staten is vrouwentopsport

het best ontwikkeld en dat komt door een ver-
plichting omop universitair niveau voor elke
dollar die naarmannenprogramma’s gaat ook

een dollar voor vrouwenprogramma's te inves-
teren. Gelijke investeringen danmaar?
Jazeker.Meer zelfs, een beetje positieve discri-
minatie zou hier nietmisstaan, precies omdat
de vrouwelijke toppermindermakkelijk aan
sponsors geraakt dan deman.
Over Nafi Thiam zijnwe nu collectief wild

geworden,maar hoe zit datmet het bedrijfs-
leven straks? Stel dat Hans vanAlphen vier

jaar geleden de tienkamphad
gewonnen, die zou nietmeer
moetenwerken. Ik zou van
Hans een beenhesp kopen
als/omdat hij daar reclame
voormaakt en evengoed zou
ik de yoghurtjes vanNafi
kopen,maar ik ben bevoor-
oordeeld. Ik hoop u ook.
Het was een voorrecht van

redelijk dichtbij Evi Van
Acker te kunnen volgen.
Gisteren is ze vierde gewor-
den na eenmedal racewaarin
ze er alles aan heeft gedaan
om een verloren gewaande
situatie recht te zetten. In
Londen vier jaar geleden
lukte dat en sleepte ze brons

weg. Nu lukte het niet. Ze is een paar dagen
ziek geweest. “Was ze ziek toen jij haar zag?”,
vroegen journalistenmij. Ik zei heel eerlijk dat
zemij toen niet ziek leek,maarwel dat ik haar
op de persconferentie twee dagen voor haar
start nauwelijks durfde aankijken, zo slecht
zag ze eruit. Als Evi VanAcker dat zegt, ís ze
ziek geweest.Wiemedailles wint, heeft recht

op ziek zijn zonder dat wij dat
in vraag stellen.Wie niet wint
en al een heel jaar als een vod
presteert, magwel eens op het
rooster worden gelegd. Ik heb
haar een appje gestuurd: iets
met diepe buiging voor haar
vechtlust in het begin en res-

pect aan het eind. Haar (een klein beetje) ken-
nende baalt ze nu verschrikkelijk.

Wegbereidsters
Evi VanAcker is bio-ingenieur enNafi Thiam
studeert geologie – of was het geografie?
Maakt niet uit, ze gaat nog naar school, in haar
geval de universiteit. Dat combineert zemet de
zwaarste trainingen die er zijn, die van de
zevenkamp. Tussendoor is ze eventjes olym-
pisch kampioen geworden.Mijn levenmoet
niet veranderen, zegt ze. Neen,maar het zál
veranderen.
En danwas er gisteren nog Jolien D’Hoore.

Studeert kinesitherapie, heeft haar bachelor
afgemaakt in dubbele jaren en begint in sep-
tember aan haarmaster in combinatiemet
eenwegseizoen. Hopelijk is ze klaarmet stu-
deren voor Tokio en kan ze nog eens de over-
stapmaken, want dan is ze nogmaar 29.
Jolien, Nafi, Evi zijn exponenten van een gene-
ratie vrouwelijke topsporters die voor hun
sport alles over hebben, hun sociale en profes-
sionele leven on hold hebben gezet. En ik gooi
ook die gymploeg van onsmee op de hoop,
wantwat ik daar in die hal in Gent heb gezien
aanwerkethiek, ernst en verbetenheid, dat
doet geen sporter hen na.
Wijmogen, neenwijmoeten onze huidige

generatie sportvrouwen koesteren.Wat Ingrid
Berghmans voor het judo van de jaren 90was,
zijn zij vandaag voor de Belgische topsport.
Wegbereidsters diemee de cultuur bepalen
waarbinnen talentrijkemeisjes zullen
opgroeien.
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Nafissatou Thiam, kersvers
olympisch kampioene in de
zevenkamp,neemtnietdeelaan
de kwalificaties voor het hoog-
springen bij de vrouwen op de
OlympischeSpelen.Datmaakte
ze bekend via een mededeling
opTwitter.
Zaterdag schonk Thiam

België goud op de zevenkamp.
Nadienmaaktezebekenddatze
tenlaatstewoensdagzoubeslis-
sen of ze al dan niet zou deel-
nemen aan het hoogspringen.
De kwalifi-

caties in die discipline starten
donderdag. De 21-jarige Thiam
zou er tot de outsiders voor een
medaille behoren.
Indezevenkampwaszevrij-

dag immers nog goed voor een
sprong over 1.98meter,

een wereldrecord
in de zeven-

kamp. “Rio was meer dan een
succesvoormijenhetstopthier.
Fysiek enmentaal ben ik uitge-
putendusneemiknietdeelaan
de kwalificaties in het hoog-
springen. De zevenkamp was
mijnbelangrijkste doel ennu is
het tijd om te rusten en van die
goudenmedaille te genieten. Ik
kannietwachtenom jullie alle-
maal te zien op de Memorial
VanDamme.Ikwil iedereennog
bedanken voor de steun en alle
leukeberichten.Het isonmoge-
lijk om alles te beantwoorden,
maarhetbetekentheelveelvoor
mij”, aldusThiam. �BELGA⌥

Thiam past voor hoogspringen:
‘Mentaal en fysiek uitgeput’

Ze spelen morgen in elk geval
nog een laatste wedstrijd op de
Olympische Spelen. Een waar-
bijdeBelgischehockeymannen,
de Red Lions, sowieso kans
maken op een medaille. Maar
of ze aanspraakmogenmaken
op goud of voluit voor brons
moeten spelen, was bij het ter
perse gaannogniet duidelijk.
Gisterenavond om tien uur

begonnen de Belgen aan hun
halve finale tegen Nederland,
dat indekwartfinalemetspeels
gemak wereldkampioen
Australië uit het toernooi
kegelde.

Vooraf toonden de
Nederlanders, die zowat een
abonnement hebben op de
olympischefinale, veel respect
voor de “verrassend sterke”
RedLions.AanBelgischezijde,
waar veel hockeyers in
Nederland hebben gespeeld of

nog altijd actief zijn, werd uit-
gekekennaardekrachtmeting.
“Ik zou Nederland graag eens
willen verslaan op een groot
toernooi”, zeiThomasBriels in
Het Laatste Nieuws. “Dé grote
droom.”
Of die droomwerkelijkheid

is geworden, kunt u natuurlijk
lezen op onze website. Wat bij
het sluiten van de krant wel al
duidelijk was, is dat België het
in een eventuele finale moet
opnementegenArgentinië. �RA⌥

Volg de Red Lions op
www.demorgen.be
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niet wachten
tot de
Memorial
Van Damme’

De Red Lions
spelenmorgen
ofwel voor brons
ofwel voor goud

Mogen de hockeymannen
voor goud strijden?
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