
DeMorgen. 19DeMorgen. ZATERDAG 27/08/2016 19

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Honours
innaars vande antieke Spelenwerden
met roemengeschenken overladen,
maar thuis gerakenwas geen sinecure
want de terugweg lag bezaaidmet vele
hindernissen. Niet alleenwas er vande
olympische vrede geen sprakemeer en
moesten ze zich eenwegbanen langs

slagvelden, ook struikrovers enmeisjes/jongens
van lichte zedenwarenuit ophun trofeeën.
Datwas ondermeer een amforamet het goud

vandie tijd, olijfolie. Wellicht het enige betaal-
middel uit de geschiedenis van demens dat ook
kondienen alsmassage- en glijmiddel. Enfin, om
een lang verhaal kort temaken: dewinnaars
kwamendoor ongelukken en verlokkingen zelden
thuismet al hunprijzen en geschenken. Ze deden
er ookmeestal nogal lang over en eenmaal thuis
leken ze helemaal nietmeer op de topatleet die
enkeleweken/maanden eerderwas vertrokken.
SindsDeCoubertin zijn ook denummers twee

endrie een beetjewinnaar en drie voelt zich
meestalmeerwinnaar dannummer twee. Vanaf
de jaren 80 kon eenwinnaar van olympisch goud
ook een aardige cent tegemoet zien en sinds deze
eeuw is het hekhelemaal van de dam. Sport-
marketeers gaan voor hunmedaillewinnende
cliënten op zoeknaar eenmatchmet bedrijven die
zichwillen koppelen aandewinnaar (m/v).
Nog voor nieuwjaar voorspel ik uher en der

geweeklaag van enkele van onzemedaille-
winnaars: dat het toch zo geen vetpot is geweest als
ze hadden verwacht en dat het al bij al een beetje is
tegengevallen.Wewaren een
maandje of zo helemaal in de
ban van onze honderd ennog
wat olympiërs inRio enwe
hebbendemedaillewinnaars
op eenpiëdestal gezet,maar
zevenkamp, zwemmen, hoc-
key, judo enbaanwielrennen
verbleken als pecuniaire hef-
boomnog steeds bij voetbal.
Zelfs goud in dewegrit op de
Olympische Spelen zal voor
de inkomsten vanGregVan
Avermaetweinig verschil
maken.
Geweeklaag is nergens

voor nodig.Hoewel lovens-
waardig en bewonderens-
waardig en alle superlatieven
die uwilt, eenmedaillewin-
nen is geen statistisch uitzon-
derlijke prestatie. Op het eer-
ste gezicht gaat het over een
keurgroep van 11.000 gezonde
jongelingendie zichmet elkaarmeten,maar van
de 207 landendie zichmeldden inRio hebben er
120 geenmedaille gewonnen.Algemeenwordt
aangenomendat de helft van de atleten inRio geen
schijn van kans had op eenmedaille. Dat betekent
dat 5.500 atleten streden om974medailles: de
kans op eenmedaillewas dus één op zes.
Dat laatste klopt niet helemaal,want in ploeg-

sporten endisciplines in teamvormwas die kans
maar één op twintig.
In atletiek en zwemmen zijn demeestemedail-

les te verdienen.Dat zijn ook de sportenwaarin
meer dandehelft van de ingeschreven atleten zelfs
bij een collectieve diarree vande concurrentie nog
geen kans had ophet podium. In zwemmen zijn
ongeveer achthonderd deelnemers ingeschreven.
Vierhonderd daarvanmoeten 102medailles ver-
delen: de kans op eenpodium is één op vier,maar
eerder één op zes na correctie voor demeer-
voudigemedaillewinnaars, slokoppen alsMichael
Phelps. In atletiek staan tweeduizend atleten aan
de start. Duizend vanhenmaken een kans op 1 van
de 141medailles, dus één op zeven.
Wij gevenmedaillewinnaars (uitgezonderd

GregVanAvermaet) en iedereen die bij de beste
twaalf eindigt een salaris vanuit Sport Vlaanderen,
op voorwaarde dat ze verderwillen gaan in hun
sport. Voor hetwaarmaken van een statische kans
van één op zeven leggenwij onze individuele
sporters ongelooflijk in dewatten.
In het nieuwe grote sportlandGroot-Brittannië

woedt danweer eenheel andere discussie: of er
naast de eretitels Officer of the British Empire en
Commander of the British Empire voor de gouden-
medaillewinnaars geen apartehonoursmoeten
komen,want het swingt een beetje de panuitmet
al die goudenmedailles.
Hetwas de stijve krantTheTimesdiemet die

suggestie kwamen toen ontspon zich eenheerlijke
discussie in de rubriek Comments. Demooiste
was deze: “Honestly, iedere Brit die zich recht kan
houdenop eenfiets op eenwielerbaanwint gega-
randeerd eenmedaille.Moeten dat echt allemaal
Lords ofDamesworden?Who rides a bicycle any-
way, good gracious?”
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Belgisch nationaal elftal intri-
geert mensen”, zegt Martínez.
“Henry was dan ook meteen
bereidomerinmeetestappen.
Hijzalmeehelpenomhettalent
vandezespelersomtezettenin
een competitief team.”
Henry zal als gewezen aan-

valler ook een specifieke rol
vervullen naar de spitsen van
de Rode Duivels toe. “De aan-
vallendekwaliteit indezegroep
is groot”, zegtMartínez. “Maar
zij kunnen veel leren van
iemandalsThierryHenry.Dat
gaat hij ook proberen over te
brengen.”
Martínez haalde ook de

Welshman Richard Evans als
conditietrainer naar België.
Voorts beschiktMartínez met
Iñaki Bergara en Erwin
Lemmens over twee keepers-
trainers. “Als jemet topkeepers
werkt, kun je er niet één laten
wachten. Als twee keepers
betrokkenzijn ineenteamtrai-
ning, kun je de derde niet
zomaaraandekant latenstaan.
Wehebben alweinig tijd bij de
nationaleploeg,danmoet jeop
elkmomentmetelkespeleraan
hetwerk zijn.”
Opvallend isdateropErwin

Lemmens na nauwelijks
Belgischeverankering zit inde
stafvanMartínez.Heefthijdan
niet overwogen om een

Belgische assistent te nemen?
“Ja,maar hou er rekeningmee
dat de interlands tegen Spanje
enCyprusdeenigezijnwaarbij
we ons niet voorbereiden in
Tubeke.Eenswedaarzitten,zal
ik een veel beter zicht krijgen
opde jeugdcoachesdiebetrok-
kenzoudenkunnenwordenbij
het eerste elftal. Een aantal
jeugdcoaches zal al gaan scou-
tenvoordeA-ploeg,erkomtop
diemaniersowiesomeer inter-
actie.”

Analist bij Sky
Maar de grootste ster bij de
Duivels zit straks dus op de
bank. ‘Titi’,kindvangescheiden
ouders, werd in de jaren 80 en
90 als voetballer gekneednaar
de ijzerenhandvanvaderToni.
Opzijn16debrakHenrymetpa,
nadat die op advies van dubi-
euzeagenteneentransfernaar
Realhadproberenoptezetten.
Het kwam nooit meer goed,
maar de waarden die pa erin
dramde, vergat hij niet: wees
nooit tevredenmetwat jehebt,
teer niet op je talent.
Henry groeide uit tot een

icoon van Arsenal, bij uitbrei-
ding van een voetbalgeneratie.
PosterheldvaneenaantalRode
Duivels: Benteke, Batshuayi,
Origi. Ongetwijfeld zullen er
maandag ogen trekken.

Dat hij gelooft in deze gene-
ratie is niet de enige reden
waaromhijnaarBelgiëkwam.
Henry is in Engeland al een
tijdjebezigmetzijntrainerscur-
sus.Totdezezomerwashijgra-
tis aan de slag bij de jeugd van

Arsenal,maarmanagerArsène
Wenger stak een stokje voor
een promotie tot coach van de
U18.Zijnvroegerementorzette
hemvoorhet blok: stoppenals
criticus bij Sky, een bijverdien-
ste die hem zo’n 5 miljoen per
jaar opbrengt, of vertrekken.
Henry koos het laatste.
Om te voldoen aan de

EngelseProLicence-voorwaar-
den moest hij wel een andere
baan vinden. Een nationale
ploeg,dichthijhuis inLonden,
bleek het best combineerbaar
met zijn analistenwerk.

Ragnick gooide zijn
naam bij de
KBVB op de
t a f e l .
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