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Vijf of zes keer de groene trui
winnen, dat is a piece of cake
voor Wout van Aert
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Sambi Lokonga na miljoenentransfer:
‘Geen seconde getwijfeld aan Arsenal’
Het is oﬃcieel. Albert Sambi
Lokonga speelt de komende vijf
seizoenen in de Premier League
bij Arsenal. Anderlecht vangt
zo’n 20 miljoen euro, plus bonussen en een doorverkooppercentage.
Sambi Lokonga (21) vertoeft
al een tiental dagen in NoordLonden door quarantaineverplichtingen. Gisteren trainde
hij met de groep. Op de clubsite
sprak Sambi Lokonga over zijn
overstap. “Toen ik hoorde van
de interesse van Arsenal heb ik
geen seconde getwijfeld. Wat
jullie van me mogen verwachten? Oordeel daar zelf maar
over. Ik kan op de zes en als
box-to-box spelen.”

Middenvelder Albert Sambi
Lokonga traint al mee met
de Gunners. © ArsenAl.cOM

Opnieuw volle
voetbalstadions
vanaf 13 augustus
De competitie begint vrijdag met Standard-RC Genk.
Voorlopig mag slechts
een derde van de stadioncapaciteit worden benut,
vanaf 13 augustus wenkt
het mooie vooruitzicht van
volle tribunes.
Het was voor de 1A-clubs reikhalzend uitkijken naar wat premier Alexander De Croo na het
Overlegcomité zou bekendmaken. Dat was uiteindelijk wat iedereen vooraf had verwacht.
De voetbalcompetitie hervat
met op de eerste drie speeldagen een maximale bezetting
van 30 procent van de stadioncapaciteit. Vanaf 13 augustus,
speeldag vier, wordt voor buitenevenementen geen beperking meer opgelegd, maar moet
wel worden voldaan aan enkele
voorwaarden van het Corona
Safety Ticket. Dus: geen mondkapjes meer of afstand tussen
de bubbels, maar wel een volledige vaccinatie van minstens
twee weken óf een bewijs van
doorstane besmetting óf een
negatieve PCR-test van maximum 48 uur oud.
“De afgesproken regeling
wordt dus bevestigd”, slaakt
woordvoerder Stijn Van Bever
van de Pro League een zucht
van opluchting. “We kunnen de
protocollen nu uitwerken voor
wat vanaf 13 augustus mag. Jammer voor de clubs die een toprecette verliezen op de eerste
drie speeldagen, maar de kalender was al gemaakt.”

KV Mechelen bijvoorbeeld
ontvangt op de eerste speeldag
Antwerp, een regionale derby
die allicht een uitverkocht
AFAS-stadion had opgeleverd.
“Maar wij zijn allang blij dat we
weer 5.500 mensen mogen verwelkomen”, zegt Gert Van Dyck
namens KVM. “Dat is de helft
van onze abonnees. De andere
helft kan op speeldag drie komen kijken tegen Eupen.”

‘Wij zijn allang blij
dat we weer 5.500
mensen mogen
verwelkomen.
Dat is de helft van
onze abonnees’
GERT VAN DYCK
Bestuurslid KV Mechelen

Union ontvangt op de
tweede speeldag Club Brugge
in het Mariënstadion in Vorst.
“Met 3.175 toeschouwers in de
tribunes, dat is ongeveer ons
abonneebestand. Zo wordt
onze terugkeer naar de topreeks na bijna een halve eeuw
dan toch een evenement”,
deint CEO Philippe Bormans
verder op de euforie van de
promotie. “Ik schat dat we zo’n
100.000 euro verlies lijden. Dat
hadden we ingecalculeerd.”
Bij de gelukkigen horen dan
weer Cercle en Zulte Waregem,
die op 15 augustus Anderlecht
en Club ontvangen. (luVM)

sportjournalist
@hansvdw

Hij nam nog even de tijd om
Anderlecht en de supporters te
bedanken voor twaalf mooie
jaren. “Ik verhuis van de ene
grote club naar de andere. Ik
ben trots op deze stap, maar
ook triest dat ik RSCA verlaat.
Ik ben mauve voor het leven.”
Met Sambi Lokonga maakt
Anderlecht opnieuw een eigen
jeugdproduct te gelde. Hij
wordt de op twee na duurste
uitgaande speler ooit van de
club. Enkel Jérémy Doku (26
miljoen euro) en Youri Tielemans (25 miljoen euro) brachten meer geld in het laatje.
Ook Ognjen Vranjes verlaat
Anderlecht. De Bosniër tekende
bij AEK Athene. (sVl)
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Genk-Sjachtar
in voorronde
kampioenenbal
racing Genk speelt tegen
sjachtar donetsk in de derde
voorronde van de champions
league. de heenwedstrijd vindt
plaats op 3 of 4 augustus, de
terugwedstrijd op 10 augustus.
sjachtar is een mix van ervaren
Oekraïners en Brazilianen. Bij
winst mag Genk naar de playoffs van de champions league,
bij verlies wacht de europa
league. Nog in Nyon is geloot
voor de derde voorronde van
de nieuwe Conference
League. Anderlecht treft daarin
het roemeense universitatea
craiova of het Albanese laç. AA
Gent maakt kans op het letse
rFs of het hongaarse Puskas
Akademia. (BelGA)

OHL-trainer
Brys ontvangt
Trofee Goethals
de trofee raymond Goethals
voor het kalenderjaar 2020 gaat
naar Oh leuven-coach Marc
Brys. hij haalde het nipt (37 tegen 35 stemmen) voor Philippe
clement, die in 2018 en 2019
laureaat was. Met fris, aanvallend voetbal leidde Brys OHL
naar de subtop van de Jupiler
League. deze trofee bekroont
al tien jaar de Belgische trainer
die het best beantwoordt aan
de ﬁguur van raymond Goethals, zijn manier van werken en
zijn gedrevenheid. dat de prijs
nu pas werd uitgereikt, had te
maken met corona. de trofee
dominique d’Onofrio voor beste jongere is voor charles de
Ketelaere van Brugge. (hMl)

NBA-sterren
kunnen toch
nog winnen

Van Aert, Van Avermaet
en Benoot geland in Tokio

de Amerikaanse basketballers
reizen alsnog met een goed gevoel naar de Olympische spelen
in tokio. Ze versloegen Spanje
in hun laatste oefenwedstrijd
met 83-76. damian lillard
maakte 19 punten tegen de regerende wereldkampioen, Kevin
durant was goed voor 14 punten in las Vegas. team usA verloor onlangs van nigeria (87-90)
en Australië (83-91). een ander
oefenduel werd geschrapt na
een mogelijke positieve coronatest van Bradley Beal. het Amerikaanse dreamteam, vol met
nBA-vedetten, werd op de afgelopen drie spelen kampioen.
Zondag is Frankrijk de eerste
tegenstander in tokio. (BelGA)

Drievoudig Tour-ritwinnaar
Wout van Aert, titelverdediger
Greg Van Avermaet en Tiesj Benoot hebben zich gistermiddag
(’s nachts onze tijd) als laatsten
bij de Belgische olympische
wielerselectie in Tokio gevoegd.
Dat gebeurde na een vlucht van
ongeveer twaalf uur vanuit
Parijs-Charles de Gaulle, waar
het trio zondag meteen na afloop van de slotrit van de Tour
het vliegtuig was opgestapt.
“Het was een lange reis,
maar ik ben blij dat ik hier ben.
Gelukkig heb ik een beetje kunnen slapen. Maar voorlopig heb
ik wel niet veel meer in de benen zitten”, reageerde Van Aert
op Haneda Airport bij Sporza.

De drie renners geraakten,
in tegenstelling tot vele andere
atleten de voorbije dagen, vlot
voorbij alle Japanse luchthavenprotocollen en namen hun intrek in een hotel in Gotenba.
Daar vertoeven Remco Evenepoel, Mauri Vansevenant en de
vrouwen Lotte Kopecky, Julie
Van de Velde en Valerie Demey
al sinds vrijdag. Zaterdag rijden
de mannen hun race, zondag is
het aan de vrouwen. (JdK)
Wout van Aert:
‘Het was
een lange reis.
Gelukkig heb ik
een beetje
kunnen slapen’

Een Japanse vrouw draagt een paraplu tegen de zon, in hartje Tokio. De gevoelstemperatuur
loopt op tot meer dan 40 graden. © AFP

maar vliegtuigen iets op de wolken hadden geōshobi betekent smoorhete,
broeierige dagen in het Japans. Ik gooid waardoor die niet uitvielen. De keerzijde
had erover gelezen, maar toen ik
was dan wel dat het in het stadion bloed- en
in Tokio arriveerde goot het
bloedheet werd en dat we ons allemaal te pletwater en stonden de straten
ter zweetten. Maar: het regende niet en de
blank. Misschien daarom dat ik
openingsceremonie in Peking in 2008, tot op
die aangekondigde hitte wel
heden zowat de meest extravagante show die
vond meevallen. Ik kon geregeld
ooit door mensen in elkaar is gestoken, was
de airco – zo’n Toshiba-bak
gered.
boven mijn hoofd die richting
Het zijn de leden van het Internationaal
Olympisch Comité die de olympische steden
bed blaast – uitzetten en met het raam open
was het ’s avonds best aangenaam.
kiezen. Vroeger, toen de omkoping nog welig
tierde, werden de leden massaal uitgenodigd
Ik heb een naar Japanse begrippen reuzenkamer met twee dubbele bedden, een tafeltje
om te komen kijken hoe mooi de stad was, hoe
lekker het eten, hoe goed de chirurgen nieuwe
met twee stoelen, een bureautje met één stoel
en een apart badkamertje. Het is mijn vierde
knieën konden steken, enzovoort. Jacques
keer in Japan en de laatste keer in Osaka bij het Rogge verbood zijn leden om nog langer naar
WK atletiek had ik een eenpersteden te reizen. Voortaan zou
een vaste commissie de bidsoonskamer die makkelijk
paste in mijn huidige badbooks beoordelen en een adkamer. Ik moet dat ﬁlmpje nog
vies uitbrengen.
ergens hebben waar ik demonIk ben zelf weleens deel geIn het bidbook
streer hoe ik vanuit mijn bed
weest van een olympisch konvooi dat met alle egards werd
de douche kon aanzetten, de
stond dat
ontvangen, dus ik kan mij iets
kamerdeur openen en de telehet overdag
visie handmatig bedienen.
voorstellen bij hoe zo’n commissie een stad afstapt. Welnu,
Daarom heb ik nu een dubbele
aangenaam
kamer en daar ben ik heel blij
eerst en vooral, die stappen
warm was en
niet, geen meter. Die worden
mee. Dat was overigens gedoe,
koel als de zon
want de Japanners bleven
overal gebracht: van limousine
naar vijfsterrenhotel, naar vermaar vragen wie mijn slaapje
onderging.
was.
gaderzaal met airco, weer naar
Niks daarvan
enkele venues ook in limo’s
Ik zit nu te tikken aan mijn
bureautje en de airco doet
met airco en dan naar huis.
Als ze die commissie voor
hard haar best om de temperatuur te laten zakken. Ik drink
Tokio (en voor de volgende steden) hadden samengesteld
Pocari Sweat, een isotone
dorstlesser. Ik voel de aangemet leden die in staat zijn tien
kilometer te joggen en ze hadden die op het
kondigde hitte sinds gisteren.
voorziene uur van de marathon hun tien kiloZomerspelen worden altijd op hete plekken
op deze planeet georganiseerd. Dat komt
meter laten lopen, de uitkomst van dat rapport
was helemaal anders geweest. In het bidbook
omdat het Zomerspelen zijn en geen Winterspelen. Maar één keer zijn de recente Zomervan Tokio stond dat het overdag aangenaam
spelen aan het eind van de winter georgawarm was maar koel als de zon onderging.
Niks daarvan. Het is hier bloody hot.
niseerd en dat was in Sydney in 2000. Geen
wonder dat dit met afstand de meeste aangePas in 2019, zes jaar nadat Japan de Spelen
kreeg toegewezen, was er gedoe over de maraname Spelen waren die mijn generatie journathon in Tokio begin augustus. Daarop besloot
listen ooit heeft meegemaakt. Soms had je een
jasje nodig - Sydney heeft vier seizoenen in een het organisatiecomité gedurende verschillende
nachten het hele marathonparcours te bekledag – maar meestal niet. De late nights in Darling Harbour, glaasje Australische chardonnay
den met een hitteweerkaatsende zilveren bomet een visje, fusion klaargemaakt, pure
venlaag. Toen uit testen bleek dat het voor de
lopers geen graad verschil maakte en verblinmagic.
Atlanta 1996 was erg heet, Peking 2008 was
dend werkte voor het verkeer werd de marathon naar het duizend kilometer noordelijker
wellicht nog heter, Tokio 2021 topt ze allemaal.
en hoger gelegen Sapporo verplaatst. Daar was
Drieëndertig graden is best te behappen, zegt
u? Kijkt u dan maar even op de weerapp: voelt
het gisteren 35 graden, voelde als 43. De minimumtemperatuur is er ook 23 graden.
als 46 graden. Dat komt door de luchtvochtigheid: 71 procent. Het koelt hier aan de Stille
Al die ellende hadden ze zich kunnen beOceaan ook niet af zoals in Peking, dat midden
sparen: enkele joggers met loopschoenen en
ze wisten het meteen. Buiten sporten in Tokio,
in het vasteland ligt en koelere nachten en
avonden kent.
no way. Zaterdag ga ik kijken naar het hockey.
Behalve dan die ene avond van de openings- België tegen Nederland, aanvangsuur 11.45 uur.
Ik hoop op schaduw in de perstribune.
ceremonie toen het had moeten regenen,
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