
khaddezeweek eenbeetje te doenmet de
naar de Paralympische Spelenuitgezonden
Sporza-collega StefaanLammens, gespeci-
aliseerd in paardensport en formule 1. Het
praat nietmakkelijkmet een paard ofmet
een zescilinder,maar een gesprek voeren
met een verstandelijk gehandicapte autisti-
sche jongen is ook apart, niet in hetminst

als die zopas de emotie van zijn levenheeft
beleefd.
Tafeltennisser FlorianVanAckerwon goud

na een fantastische comeback en riep daarbij
meermaals ‘poef’. Nu roept heel Vlaanderen
poef en schrijft heel Vlaanderen over Florian-
het-Roemeense-weeskind. Lammenshad al snel
door dat het geen zin had om te beginnen over
tactiek.Hij deed dusmaarmeemet het ge-poef
en kreeg daarvoor her en derwat goedkope
kritiek, alwas de persiflage inDe idealewereld
vandinsdag erwel eentje om in te kaderen.
Acteur en ervaringsdeskundigeMathias

Sercuhaddie ochtend opRadio 1 eenmeer ter
zake doende bijgedachte: Florian vindt zichzelf
nu eenheld en een legendemet dank aande
media,maarwat als straks de aandacht vanheel
Vlaanderen is gaan liggen? Inderdaad,wat als
straks de paralympiër vanhet jaarmoetworden
verkozen?Datwordtwellicht zijn veel jongere
collega-tafeltennisser en goudenmedaille
LaurensDevos: 16 jaar nogmaar,welbespraakt,
ook grappig en eenbetere speler. Leg dat in
december nogmaar eens uit aan Florian.
Overigens zou rolstoelatleet PeterGenyn, die

andere goudenmedaille, paralympiër vanhet
jaarmoetenworden omdat hij het koninginnen-
nummer vandeParalympische Spelenwon.
Dat zal niet gebeuren omdat journalisten liever
meegaan in de hype en zullen kiezen voor het
meest aandoenlijke verhaal. Vorig jaarwas dat
Marieke, dit jaar Laurens of Florian; de beste
verhalenhebben geen achternaam.
Storytelling. Yes!Maar benchmarking? Euh,

wat is dat? Juistheid?Van geenbelang. Zowerd
vandeweek gedagdroomdover een eventuele
deelname vande licht verlamdeLaurensDevos
aandeOlympische Spelen. Zou eenprimeur
zijn voor België, zo stond er. Tochmaar eerst
weer even een voorspelling: hoe hoger die jon-
gen speelt, hoemeedogenlozer de tegenstand
zijn handicap zal uitbuiten enhoeharder hij-
zelf zal trainen, hoe zwaarder het spieron-
evenwicht en de daarmee gepaard gaande
blessuregevoeligheid. Die valide
Olympische Spelenhalenwordt lastig,
indienniet onbegonnen.
Bovendien, is een beetje historisch

besef enwat bijpassend opzoekwerk
te veel gevraagd? SonjaVettenburg
heeft twee keer eenmedaille
behaald in het schieten opde
Paralympische Spelen van
1984 (zilver) en 1988
(goud),waarna ze in
1992 inBarcelona

aandeOlympische Spelen deelnam.Niks pri-
meur dus.
Het is ook een raadselwaaromsteedsweer

wordt vergelekenmet andere categorieën
sporters en bij voorkeurmet de valideman. Zo
was er vandeweekheelwat te doen over de
1.500meterfinale vande slechtzienden,waarin
de eerste vier sneller liepen dande gouden-
medaillewinnaar vande ‘echte’ Olympische
Spelen. Leukweetje,maar compleet naast de
kwestie. Ten eerste is slechtziendnogniet blind.
Ten tweedewas die 3:48 vande slechtziende
Algerijn Baka eennieuwwereldrecord,maar
wel 22 seconden trager dandat vande valide
atleten enmaar een dikke seconde sneller dan
hetwereldrecord bij de vrouwen.

Ten slotte komthet in tactische races niet op
de eindtijd aan,maar opde laatste ronde: 50.6
seconden liep olympisch kampioenMatthew
Centrowitz. Veel kans dat die jongens vande
Paralympics in die finale op vijf secondenwaren
geëindigd. De essentie blijft natuurlijk dat geen
enkele paralympiër dieOlympische Spelenhad
gehaald,want de limiet omdeel te nemenwas
3:36, twaalf seconden sneller danhet nieuwe
paralympischewereldrecord.
Vanwaar toch steedsweer die onwetenschap-

pelijke nonsens dat atletenmet een beperking
stilaanhun achterstand opde valideman in-
halen?Voor eens en voor altijd: demaat der din-
gen in de sport is de valideman. In een bui van
generositeit heeft die aparte categorieën voor de
fysiekminderbedeelden in het leven roepen: in

het begin vande 20ste eeuw
voor eenhele grote groep
hormonaal anders uit-
gerustemedemensen
(de vrouwen) enna
deTweedeWereld-
oorlog voor alle
andere groepen
mensenmet een
beperking. Dewaar-
dering voor die speci-
fieke categorieën
sporters zal erop
vooruitgaan alsmen
stoptmet die onzinnige
vergelijkingen.
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Poef
column

I

planning in het hoofd geprent. Na dit seizoen is
hij volgens hemklaar omdeEuropese top te
bestormen. “Als ik vertrek uit Genk is het om
naar Engeland of Spanje te gaan, naar een echte
topclub. Ik geefmezelf nog een jaar omme
klaar te stomen. Vooralmijn rendementmoet
omhoog,maarmijn statistieken zijn nu al beter
dandie vanKevinDeBruyne opdie leeftijd.”
Een rotsvast geloof in zijn eigen kunnen, gooi

daar nogwat sterke verbale communicatie bij
en jeweet dat Bailey een echt karaktertje is in de
Genkse kleedkamer.Hij deinst er niet voor terug

Tielemans
weken out

Anderlecht zal het de
komende weken zonder
Youri Tielemans moeten
stellen. De jonge midden-
velder blesseerde zich
tegen Qabala zwaar aan de
enkel en moest afgevoerd
worden naar het ziekenhuis.
Daar bleek dat het niet om
een enkelbreuk gaat, maar
dat de ligamenten wel
zwaar geraakt zijn. Bij der-
gelijke blessures wordt
meestal rekening gehouden
met een inactiviteit van vier
tot zes weken. Verwacht
wordt dat Tielemans eind
oktober weer speelklaar zal
zijn. %MJR)

Vanwaar toch steeds weer
die onwetenschappelijke

nonsens dat atleten
met een beperking hun
achterstand op de valide

man inhalen?
omzelfs zijn coach van repliek te dienen. “Hij is
de baas,maar het is nietmakkelijk omaltijd
alles zomaar te accepteren, zeker als ikweet dat
ik het bij het rechte eindheb.”

RodeDuivels
Een spelermet ballen aan zijn lijf, dat kunnen ze
in de LuminusArena ookwel gebruiken. Bailey
wil na dit seizoen zijn carrière dus voortzetten
in Spanje of Engeland,maarGenkheeft daar
natuurlijk ook zeggenschap in. Algemeendirec-
teur Patrick Janssens stuurde al een krachtig
signaal uit naar geïnteresseerde clubs. Voor
minder dan 20miljoen gaan ze niet eens rond
de tafel zitten. Een duizelingwekkendbedrag
voor een 19-jarige snaak.Maar ook dat prijs-
kaartje bezorgt Bailey geen klammehandjes.
“Die bedragen interesserenmij niet. Als ik goed
speel en presteer ophet veld ben ik ophet einde
vandit seizoenmisschiennogwelmeerwaard.”
La Liga of de Premier League dus ,maar

evenzeer droomtBailey van een groot inter-
nationaal toernooi. Omdaarin te slagen, over-
weegt Bailey zelfs een andere nationaliteit aan
te nemen.DeBelgische, omer één te noemen.
“Ikwil hetmaximumuitmijn carrière halen,

ook op internationaal niveau.Met Jamaica is
die kans heel klein dat dat zal lukken.De
Jamaicaanse federatie probeertmijwel onder
druk te zetten,maar het ismijn toekomst en die
wil ik niet in hunhanden leggen. Ik zeg niet dat
ik absoluut voor Belgiëwil spelen,maar als die
optie er is, zal ik het zeker overwegen.” %KDZ)

Het Belgisch teamheeft op
de Paralympische Spelen
een topdag achter de rug.
AmazoneMichèleGeorge,
wielrennerKris Bosmans
en tennisser Joachim
Gérard pakten goud, zilver
en brons. De handbikers
sneldennaar brons.

MichèleGeorge(42)verdedigde
in Rio de Janeiro haar titel in
de freestyle met haar paard
Rainman (14). Meteen na haar
proef vreesde ze nog voor een
goede afloop. “Inhet beginhad
Rainman wat schrik van de
luidemuziek.De jury isnietgul-
zig met het geven van punten”,
vertelde ze.

Uiteindelijk was haar vrees
nergens voor nodig. Met een
score van 76.300 procent bleef
ze de Britse Sophie Wells nog
nipt voor enmocht zehet goud
alweer in ontvangst nemen.
Intussen pakte ook wielren-

ner Kris Bosmans (36)met een
krachttoeruit. Ineensprintmet
vier zette hij de Italiaan Fabio
Anobile en de Colombiaan
Esneider Munoz Marin een
neus en ging zo knap met
zilver aan de haal. Alleen de
Duitser SteffenWarias bleek
opgewassen tegen Bosmans.
Voor Bosmans, die aan hemi-
plegie (een halfzijdige verlam-
ming) lijdt, is het de eerste
paralympischemedaille.

Wat George en Bosmans
kunnen, kan ik ook, moet rol-
stoeltennisser JoachimGérard
gedacht hebben. De 27-jarige
Brusselaar droogde in een
wedstrijd om het brons de
Fransman Stéphane Houdet af
met een duidelijke 6-4 en 6-2.

Teller staat op negen
Alsafsluiterwerdenhandbikers
Jean-François Deberg, Chris-
topheHindricqenJonasVanDe
Steene derde in de aflossing
voor gemengde teams. De VS
pakten daar goud, voor Italië.
De Belgische delegatie zit

nuaanvierkeergoud,driekeer
zilver en twee keer brons.
%JF/BELGA)

Zaterdag 17/09
Club Brugge - Eupen 18.00 uur
STVV - W.-Beveren 20.00 uur
Westerlo - Moeskroen 20.00 uur
Zulte Waregem - Kortrijk 20.30 uur

Zondag 18/09
Racing Genk - Anderlecht 14.30 uur
Lokeren - Standard 18.00 uur
KV Oostende - AA Gent 20.00 uur

Stand eerste klasse
1. ZulteWaregem 6 13
2. Anderlecht 6 12
3. AAGent 6 12
4. KVMechelen 7 12
5. Charleroi 7 12
6. KV Kortrijk 6 11
7. Racing Genk 6 10
8. KVOostende 6 10

9. Standard 6 9
10. Club Brugge 6 7
11. Eupen 6 7
12. Lokeren 6 6
13. Waasland-Beveren 6 5
14. STVV 6 4
15. Excel Moeskroen 6 3
16. Westerlo 6 1

Jupiler Pro League - speeldag 7

België pakt vier medailles op één dag

meerwaard’

R Leon Bailey
van Genk
dribbelt
tussen twee
spelers van
Rapid Wien
in de Europa
League. © AFP

RACINGGENK 9 ANDERLECHT
Zondag live op Proximus TV en
Play Sports om 14.30 uur

R Amazone
Michèle
George
won goud in
de freestyle.

R Florian
Van Acker
roept het uit
van vreugde
na zijn zege
in het tafel-
tennis op de
Paralympics.
Ook tijdens
de interviews
toonde hij
zich een
kampioen.
© BELGA


