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ijn eerste Olympische Spelen
waren die van Barcelona 1992. Ik
was toen directeur communica-
tie bij het Belgisch Olympisch en
Interfederaal Comité en derhalve
perschef van de Belgische ploeg.
Voorafgaand aan de Spelen las ik
de buitenlandse kranten via het
persoverzicht dat het Internatio-
naal Olympisch Comité elke dag

op mijn bureau bezorgde. Ik was onder de in-
druk: niets was in orde in Barcelona, het zou
een puinhoop worden.

Daar aangekomen – veertien dagen van te-
voren – waren ze nog het asfalt aan het gieten
in het olympisch dorp en moest nog her en
der een bord worden opgehangen, maar ver-
der liep alles zoals het hoorde. Er was een ver-
schil: de beveiliging. Dit waren niet de laatste
Spelen die onder de dreiging van een te ver-
wachten aanslag (de ETA in 1992, de Catalanen
waren toen nog Spanjaarden) zouden plaats-
vinden.

Atlanta 1996, Sydney 2000,
Salt Lake City 2002 en Athene
2004 maakte ik mee in Neder-
landse loondienst. Veel ver-
schil maakte dat niet uit, maar
mijn oude baas die mij voor
Sport International naar At-
lanta stuurde, had wel een
goede raad. “Laat je niet mee-
slepen door die rampjournalis-
tiek vooraf. Op de Spelen komt
altijd alles goed.”

Dat is goede raad gebleken,
al was Atlanta, de slechtst geor-
ganiseerde editie van de mo-
derne tijd, misschien wel een
kleine uitzondering. En er ont-
plofte een echte bom. Na 25
jaar is het ook misschien tijd
om toe te geven dat die ene journalist die des-
tijds aan een pershotel een busje kaapte en zelf
naar de verzamelplaats voor bussen reed, dat
ik dat was. Onze chauffeur was een mevrouw
die twee dingen niet kon: met een auto rijden
en de weg vinden. Zelf rijden leek de enige ma-
nier om op tijd op de bestemming te geraken.

Behalve anoniem met dat busje, haalde ik
ook de headlines in de Amerikaanse pers met
het verwijt aan de organisatoren “ik weet het
dat dit de honderdjarige Spelen zijn, maar
daarom moet je ze nog niet organiseren zoals
de Grieken dat in 1896 deden”. Dat busje zou
ik nu niet meer doen, op dat zinnetje was ik
trots.

In Sydney was ik drie weken van tevoren.
De Angelsaksische pers sprak over problemen,
over stinkend water, over traffic jams en liet
elke Aboriginal in Kakadu National Park (vier
uur vliegen van Sydney) klagen dat hij niet
beter zou worden van de Spelen. Disastrous

zou het worden. De files kregen we, voor het
overige liep het perfect.

In Athene was ik een maand voor het begin
van de Spelen al een keertje poolshoogte gaan
nemen. Die geraken nooit klaar, schreef ik
toen. Fout. Wat raadt u: toen we daar ander-
halve week voor het begin landden, leek
Athene veranderd en liep het – naar Griekse
begrippen – als een trein.

Peking 2008, Londen 2012: probleemloos.
Rio 2016 was andere koek. Een rampverhaaltje
was op zijn plaats maar toen drie dagen voor
de Spelen de nieuwe metrolijn begon te rijden,
was ook veel ellende opgelost. Tokio 2020 was
in maart van vorig jaar al goeddeels klaar met
alles toen het uitstel werd aangekondigd.
Nieuwe venues waren gebouwd, de oude opge-
knapt en de tijdelijke zaten in de planning. Er
moesten alleen nog een paar vlagjes worden
opgehangen.

De rampjournalistiek zou een hele kluif heb-
ben aan Tokio. En toen besloten de Japanners

in een kramp te schieten en ge-
heel onjapans de eigen kleine
ellende uit te vergroten en te
veruitwendigen. Dat was ge-
vonden vreten voor de grote
persagentschappen en de
grote Amerikaanse kranten.
Geruchten gingen sneller dan
het coronavirus en losse zin-
nen gingen een eigen leven lei-
den. Op de vraag of de Spelen
nog in gevaar zouden kunnen
komen, antwoordde de Ja-
panse voorzitter van het orga-
nisatiecomité: “We houden het
in de gaten en we kunnen niets
voorspellen. Als er zich iets
voordoet, zullen we hande-
len.” Hoe kwam dat in de we-
reldpers? “Spelen kunnen te

elfder ure nog worden afgelast.”
De Olympische Spelen en de olympische be-

weging trekken dat soort journalistiek aan. Die
wordt gestuurd vanuit Angelsaksische hoek, in
combinatie met een flink anti-Bach-sentiment,
nog het sterkst in diens eigen thuisland Duits-
land. De andere media hollen die achterna. De
cancelcultuur, met de sociale media als brand-
versneller, zit de olympische beweging op de
hielen.

Als die 4.000 journalisten van de geschre-
ven pers en die 10.000 van de audiovisuele
media zouden inzitten met de 11.000 atleten
die hier de komende zestien dagen hun stin-
kende best willen doen in de hoop op glorie,
dan zouden ze de noodtoestand als Japanse
hypocrisie en hysterie moeten afserveren.
Tokio heeft meer inwoners dan België en min-
der besmettingen. Het enige gevaar dat atleten
hier lopen, zijn de onmogelijke temperatuur
en luchtvochtigheid voor de buitensporters.

Barcelona 1992 waren de eerste Spelen waar Hans Vandeweghe aanwezig was. Dertig jaar later
is er weinig veranderd. De onheilsberichten voor aanvang zijn nog steeds overdreven. © AfP
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Club Brugge vangt bijna 30 mil-
joen euro voor Odilon Kossou-
nou, die naar het Duitse Bayer
Leverkusen trekt. Blauw-zwart
maakt zo 25 miljoen winst op
een speler van 20 jaar. De 22-
jarige Stanley Nsoki (OGC Nice)
moet zijn vervanger worden.

Amper twee jaar na zijn
komst wist Club Brugge goud-
haantje Odilon Kossounou voor
bijna 30 miljoen euro te slijten.
Haast een tienvoud van de drie
miljoen euro die blauw-zwart
in de zomer van 2019 betaalde
aan het Zweedse Hammarby.
Kossounou had toen op 18-ja-
rige leeftijd amper negen wed-
strijden in Europa op de teller.

De som overstijgt de 25 mil-

Odilon Kossounou (20) verlaat 
Club Brugge voor recordbedrag

joen euro die Aston Villa twee
jaar geleden betaalde voor We-
sley en is dus goed voor een
blauw-zwart recordbedrag. In
de Jupiler Pro League werd en-
kel voor Jonathan David meer
betaald. Het Franse Lille legde
vorige zomer 32 miljoen op ta-
fel. Kossounou is evenwel met
voorsprong de duurst ver-
kochte verdediger.

Club trekt meteen een slor-
dige 6,5 miljoen euro uit voor
Nice-verdediger Stanley Nsoki
(22), die Kossounou moet verv-
nagen. Hij tekent voor vier sei-
zoenen. Nsoki werd in 2019
voor 12,5 miljoen euro overge-
nomen van PSG en is sindsdien
vaste waarde in de Ligue 1. (TTV)

Kossounou brengt het
tienvoud op van wat hij Club
twee jaar geleden kostte. 
© RSCA

Gylfi Sigurdsson
verdachte in
zedenzaak

gylfi Sigurdsson is afgelopen
vrijdag in Manchester opgepakt.
De middenvelder van Everton is
verdachte in een zedenzaak en
inmiddels op borgtocht vrijgela-
ten. De 31-jarige Sigurdsson
werd de afgelopen dagen in En-
geland al in verband gebracht
met een zedenzaak waarbij een
minderjarig slachtoffer betrok-
ken zou zijn geweest. IJslandse
media hebben bevestigd gekre-
gen dat het om de 78-voudig
international gaat. Everton
maakte dinsdag bekend dat
het een voetballer van het
eerste elftal heeft geschorst
vanwege een lopend politie-
onderzoek. Sigurdsson speelt
sinds 2017 voor de club. (BELgA)

Lamkel Zé wil nu
echt vertrekken
bij Antwerp

De soap rond Didier Lamkel Zé
blijft gewoon door draaien. Be-
gin deze week maakte de 24-ja-
rige Kameroener het nog eens
bont op de Bosuil, door zijn
naam op de muur van de kleed-
kamer te schrijven. In Het Laat-
ste Nieuws laat Lamkel Zé er
geen twijfel over bestaan dat hij
wil vertrekken. “Mijn gedachten
zitten elders. Je moet je geliefd
voelen en dat gevoel heb ik
hier niet meer. Bovendien
stemt mijn contract bij Antwerp
niet overeen met mijn reële
waarde. Er is concrete interesse
en het moet nu gaan gebeuren”,
klinkt het. Op Instagram maakte
hij zelfs een allusie op de be-
ruchte wet van ’78. (KDC)

Brisbane
organiseert
Spelen in 2032

Het Internationaal Olympisch
Comité (IOC) heeft het Australi-
sche Brisbane officieel aange-
duid als gaststad voor de Olym-
pische Spelen van 2032. De
leden volgden op de 138ste
IOC-sessie in Tokio de aanbeve-
ling van de toewijzingscommis-
sie. Brisbane kwam als enige in
aanmerking voor de Spelen van
2032. Er stemden 72 leden voor,
vijf tegen en er waren drie ont-
houdingen. Het is de eerste
keer dat de gaststad volgens
een nieuwe selectieprocedure
aangeduid wordt. Het IOC
wou af van de ratrace tussen
kandidaten en voerde in juni
2019 het systeem van voor-
keurskandidaten in. (BELgA)

Anderlecht heeft opvolger
voor Sambi Lokonga beet
Anderlecht heeft de zoektocht
naar een opvolger voor Albert
Sambi Lokonga afgerond. De
Zweedse international Kristof-
fer Olsson (26) komt over van
het Russische Krasnodar en te-
kent voor vier seizoenen.

Vorige maand was hij nog
vier keer te bewonderen op het
EK, straks vult hij de leemte van
Sambi Lokonga op in het Lotto
Park. Kristoffer Olsson moet de
nieuwe patron op het midden-
veld van Anderlecht worden en
voor stabiliteit zorgen. Daar
heeft de Zweed veel zin in. 

“Deze club is een nieuw ver-
haal aan het schrijven en daar
wil ik deel van uitmaken”, aldus
de Zweed. “Ik wil opnieuw titels

winnen met Anderlecht.”
Volgens sportief directeur

Peter Verbeke past Olsson per-
fect in de manier van spelen
van paars-wit. “Hij heeft graag
de bal, denkt snel en creatief,
en verkiest een verticale manier
van voetballen.” Olsson tekent
voor vier jaar. Volgens Zweedse
bronnen gaat het om een trans-
fer van minstens vier miljoen
euro, maar op Neerpede wilde
niemand cijfers kwijt. (SVL/PJC)

Antetokounmpo
leidt Milwaukee
Bucks naar NBA-titel
Voor het eerst in vijftig jaar
vierden de Milwaukee
Bucks dinsdagnacht het
kampioenschap in de Ame-
rikaanse basketcompetitie
NBA. De Phoenix Suns wer-
den in zes wedstrijden (4-2)
verslagen. Bij Milwaukee
was de Nigeriaans-Griekse
superster Giannis Anteto-
kounmpo de grote man.

Met zijn vijftig punten leverde
‘The Greek Freak’ bijna de
halve productie van zijn ploeg
in de beslissende wedstrijd:
105-98. Antetokounmpo no-
teerde nog eens 14 rebounds en
schoot zelfs 17 van zijn 19 vrij-
worpen raak, terwijl hij nor-
maal worstelt achter de lijn. In
de hele serie was hij goed voor
gemiddeld 35 punten en 13 re-
bounds.

De 26-jarige Griek vierde het
kampioenschap met stadsgeno-
ten die de parketvloer na de
laatste zoemer bestormden. In
2013 maakte Antetokounmpo
zijn debuut in het noordelijke
Milwaukee (600.000 inwo-
ners), een jaar later tweette hij
dat hij niet zou vertrekken voor
hij een kampioenschap had af-
geleverd. Het duurde acht sei-
zoenen voor het hem lukte.

Waar andere sterspelers in
de NBA elkaar opzoeken voor
hun prijzenjacht, bleef Anteto-
kounmpo trouw aan het gla-
mourloze Milwaukee. LeBron
James vormde in 2010 een ‘su-
perteam’ in Miami, Kevin Du-
rant en Steph Curry deden het

in 2016 bij Golden State Warri-
ors en diezelfde Durant kwam
dit seizoen samen met James
Harden en Kyrie Irving in
Brooklyn, in de kwartfinale ver-
slagen door Milwaukee.

“Ik had hetzelfde kunnen
doen”, sprak Antetokounmpo
dinsdagnacht. “Maar dit is de
moeilijke manier, zo hoort het
te zijn.” Vorig jaar verlengde de
2m11 lange basketter zijn con-
tract met vijf jaar, een periode
waarin hij 228 miljoen dollar
(194 miljoen euro) ontvangt.

In de finale kreeg Anteto-
kounmpo belangrijke steun van
schutter Khris Middleton (24
punten gemiddeld) en spelver-
deler Jrue Holiday (16,7 pun-
ten), aangetrokken om Milwau-
kee na jaren van pijnlijke
uitscha kelingen over de drem-
pel te helpen. Voor tegenstan-
ders was het lange tijd een be-
proefd recept: stop je ‘Giannis’,
dan stop je de Bucks. Dit sei-
zoen wist de ploeg meer te va-
riëren, met Holiday als nieuw-
ste wapen. (VK)

‘Ik had ook voor
een sterrenteam
kunnen kiezen.
Maar dit is de

moeilijke manier,
zo hoort het 

te zijn’
GIANNIS ANTETOKOUNMPO

Kristoffer
Olsson: ‘Ik wil
opnieuw titels
winnen met
Anderlecht’
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