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pdag dertien vandeOlympische Spelen
verloren deRedLions in de finale
met 2-4 achter tegenArgentinië. Dat
betekende geenderdeBelgische gouden
medaille,maar danwel een tweede zilve-
ren. Een zevende en achtste bronzen
voor onze taekwondoka’s zaten in de

nachtelijke pijplijn.
Zo zeker als deNederlanderswaren tegen

België, zo zekerwasBelgië dat hetArgentinië
ging kloppen in de finale vanhetOlympisch
hockeytoernooi; de beste teamprestatie uit de
geschiedenis van deBelgische sport. Het geluk
dat twaalf dagen lang deBelgische olympische
ploeg toelachte, keerde gisteravond in het
Deodoro-hockeystadion. Een thriller eindigde
in 2-4 voor deArgentijnen.

Na eendroomstartwaar-
bij TanguyCosyns een ver-
ticale inspeelbal vanLoïc
Luypaert handig devieerde
ende doelman te grazen
nam (1-0),waren de
Argentijnenniet onder de
indruk. Ze speeldenhockey
zoalsAtléticoMadrid voet-
balt:met volle overgave,
maar ook kundig, verdedi-
gen in blok en razendsnel
counteren als het kan. En ze
hebben een formidabel
wapen in de strafcorners van
Gonzalo Peillat. Een eerste strafcorner leverde
indirect een doelpunt op, een tweede scoorde
Peillat zelf. Tussendoor haddende sluwe
Argentijnen al vanop afstandde 1-2 gescoord.
Net voor het einde vanhet derde kwart brak
Gauthier Boccard vanUkkel de banmet een
wereldgoal (2-3). Hetwaswachten tot de gehan-
dicapteArgentijnen in het vierde kwart fysiek in
elkaar zouden stuiken. De druk leverde een
derde en vierde strafcorner op,maar in tegen-
stelling tot deArgentijnen die hun strafcorners
maximaal benutten, leverdendie vier van de
RedLions niets op.

Met nog drieminuten te gaanwerd doelman
VincentVanAsch gewisseld voor een veldspeler
omovertal te creëren. Ookdat bracht geen
zoden aande dijk inRio. Integendeel, in een
wanhoopsoffensief kondendeArgentijnen
tegen counteren enhun vierde scoren.

En zo leverden onze drie gouden kansen één
zilveren enhopelijk twee bronzenmedailles op.

Yeswe can
Als het BelgianOlympic Teamnog ietsmeer
wilde halen bovenopdehockeymedaille, dan
moest dat ook gisteren gebeuren. ElkeVanhoof

komtweliswaar vandaag in het BMXnog in
actie enmaghopen op eenfinale nadat ze de
zesde kwalificatietijd liet optekenen,maar voor
een realistischemedaillekans stonddonderdag
18 augustusmet stip genoteerd. Dinsdagwerd
die kans zelfs in één klap een zekerheid toen
deRedLions de finale vanhet hockeytoernooi
bereikten door het onklopbaar gewaande
Nederlandmet 3-1moeiteloos opzij te zetten.

De dag der Belgen –wat zouhetworden; zes,
zeven of achtmedailles? – begon op eenbloed-
heet Copacabana,waar de zon al van in de
vroege uren fel scheen ophet diepblauwe van
dewissel- en aankomstzone. “Let opMarten
VanRiel”, hadReinoutVan Schuylenbergh van
de triatlonbond gezegd. 23 jaar, getraind door
MarcHerremans. Een groot talent en een expo-
nent vandat ‘yeswe can’dat zich inRio als een
virus door deBelgische delegatie heeft ver-
spreid sinds opdag éénGregVanAvermaet een
onmogelijke situatie rechtzette en goudwon.

Inhet triatlonkomtVanRielmet de gebroe-
dersBrownleeuit hetwater.Alistair en

Jonathan zijn
favoriet en zullen
bijna tweeuur later
zelfs één en twee
worden,maar
MartenVanRiel
fietstmeemet de kop-
groep van tienwaarinhij
geregeld kopwerkdoet endie binnenkomtmet
eendikkeminuut voorsprongop eenpeloton.
De afsluitende 10 kilometer begint hij inhet
spoor vandeBrownlees,maarmoet henal snel
lossen.Hij loopt evenmet de vierdeplaats in
zicht,maaruit de achtergrond zijnnog tweebij-
zonder goede lopers kunnen terugkomen: eerste
Belg en zesde. JelleGeens, die bij de laatstenuit
hetwater komt, kanweinig goedmakenenein-
digt 38ste.

VanRielwas tevreden. “Ik zat in een klein
groepjemet deBrownlees en ikwist dat die
voorop zoudenwillen blijven omdat ermis-
schiennog betere lopers achterop lagen. Volgen
zat er niet in en dat nog twee achtervolgersmij

passeren is jammer,maar zesde is beter dan
verwacht."

30 kilometer verder naar hetwestenwas in
Carioca 3 vanhet ParqueOlímpico het tae-
kwondotoernooi begonnenbij de -68 kilogram
voormannen ende -57 kilogramvoor vrouwen.
Daarin ook tweeBelgen. RahelehAsemani, een
Iraanse vluchtelinge die in 2012 naar België
kwamenals postbode inAntwerpenwerkt en
daar ook traint, is nogmaar eenpaarmaanden
Belgische. Ze geldt als een topper,maar staat
slechts negende in de ranking. Ze heeft daar-
door eenminder goede loting dan Jaouad
Achab, die het toernooi begint als eerste
gerangschikt.

Dat is er niet aan te zien. De Panamese
Carstens krijgt dertien tikken of schoppen tegen
lichaamsdelenwaar dat is toegestaan en kan
zelfmaar één keer raak treffen. In de volgende
rondewacht deBritse nummer één Jade Jones.

Ook JaouabAchab vecht in de ochtend zijn
eerste ronde. Zijn tegenstander komtuit
PapoeaNieuw-Guinea endenkt dat hij in het
mixedmartial arts is ingeschreven.Hij begaat
de enena de andere onregelmatigheid en
raaktAchab twee keer op ongeoorloofde
wijze. Achabbewaart zijn kalmte en tikt
zich eenwegnaar 15-1.

30kilometernaarhetnoorden is
ThomasVanderPlaetsenaande
tweededagvanzijn tienkampbegon-
nen.DeverrassendeEuropesekam-

pioenvanbegin juliweetdathij
nietmeedoet voordemedailles
enzet dat krachtbijmet een
zwakke 110meterhorden.Het
toernooi kent veel uitvallers en
geen tebesteprestaties,Van
derPlaetsenkaneen top tien
halen.Nahetpolshoog staathij

zelfs evenachtste. Er isnogeenvergeten
Belgischedie vandaagoptreedt. Chloé

Leurquin isbezig aaneenduinenwande-
lingaanBarraMarapendi,waarde
tweede rondevanhet olympischgolf
wordt gespeeld. Ze staat voorlaat-
ste, opdezeSpelenzowaar eenon-
Belgischeprestatie.

Eén zwakmoment
Endaarmeehebbenwede ronde van

Rio volgemaakt. Terugnaar het taekwondo,
waarwe in de kwartfinale tijdelijk Raheleh
Asemani kwijtspelen, nadat zemet 7-2 verliest
van deBritse olympische kampioene Jade
Jones. Eén zwakmoment vanAsemani, en
Jones kan twee keer haar hoofd treffen aanhet
einde vande eerste ronde. Daarna verdedigt
Jones haar voorsprong. Asemani heeft nog
steeds een kans op eenbronzenmedaille,maar
dat hing af van Jones’ traject en dat kunnenwe
unietmeermeegeven.Deherkansingenwaren
om 1uurBelgische tijd en de finale om3uur.

JaouadAchab kroopdoor het oog vande
naald tegen een agressieve jonge Pool die tegen
het einde op 9-9 kwam.De scheidsrechters
haalden die score echterweg,maar het
scheelde geenhaar. In de halve finales verloor
JaouadAchab kansloos vandeRusDenisenko.
Net zoalsAsemani vochtAchabnogmaximaal
twee kampendie in geval vanwinst brons heb-
ben opgeleverd.

O
Hans Vandeweghe
volgt het EK voetbal,
de Tour en de
Olympische Spelen
in Rio

Sport
▶22

DM.

Gisteren zou de dag
der Belgenworden.
Wat zou hetworden;

zes, zeven of achtmedailles?

VierAmerikaanse
medaillewinnaars hebben
vernielingen aangericht
in een tankstation in Rio.
Ze probeerden hun daden
temaskeren door aangifte
te doen van een gewapende
overval.

De Amerikaanse zwemmers
Ryan Lochte, Jimmy Feigen,
Gunnar Bentz en Jack Conger
waren zaterdagnacht op een

feest in het Franse supporters-
huis inRio. Alle vier hadden ze
goud gewonnen op de Spelen,
en besloten dat te gaan vieren.

DevolgendedagdeedLochte
(32)aangiftebijdepolitie.Hijen
zijncollega’swarenberoofddie
ochtend, zo beweerde hij. Hun
taxi was aangehouden door
mannen in politie-uniform,
Lochte had een pistool tegen
zijn hoofd gekregen en ze
haddenhunbezittingenmoeten

afgeven.Dezaakwerdbreeduit-
gesmeerd in de pers en bracht
de Braziliaanse autoriteiten in
verlegenheid.

Maar de politie kwam er al
snelachterdathetrelaasvande
atleetnietopwaarheidberustte.
Op videobeelden was te zien
hoedeherenlachendthuiskwa-
men, mobiele telefoons in de
hand. Het verhaal dat Lochte
tegen journalisten deed, week
bovendien sterk af van wat hij

de politie had verteld.
Gisteren onthulde de politie

haarversievandetoedracht.De
atleten lieten de taxi zondag-
ochtend stoppen bij een tank-
station, omdat ze naar de wc
moesten. Ze schopten de deur
kapot, richtten andere vernie-
lingenaanenstaptenweer inde
taxi.Maardebeveiligingvanhet
benzinestation had inmiddels
de politie gebeld, en vroeg de
chauffeur tewachten.

De zwemmers reageerden
agressief en wilden er te voet
vandoor gaan, waarna een van
debeveiligerszijnwapenophen
richtte. Uiteindelijk gaven de
atleten de man geld om de
schadetedekken,envertrokken
met de taxi naar huis. Video-
beelden en getuigenverklarin-
gen bevestigen het verhaal van
de politie.

Debetrokkenatletenhebben
nogniet gereageerd. (VK)

Ze richtten
vernielingen aan,
waren agressief
tegen security

en probeerden er
vandoor te gaan

Topzwemmers VS verzinnen overval na vandalisme

Nipt geen goud

► Simon
Gougnard
(links) strijdt
om de bal
met de
Argentijn
Agustin
Mazzilli.
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