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n 1989 ben ik voor het eerst over een
grote plas gevlogen voor het werk. Dat
was naar de VS. Ik kreeg toen op het vlieg-
tuig van de Amerikaan naast mij die gere-
geld voor de NAVO heen en weer vloog
enkele adviezen: pas je zo snel mogelijk
aan de omgeving aan en probeer meteen
de lokale tijd te respecteren. Hij had nog
een levensles op overschot: make sure dat
je wordt bediend, en niet zelf moet bedie-

nen.
Uurverschil is lastig als je naar het oosten

vliegt, valt mij altijd weer op. Aan de lokale
omgeving wen ik snel, maar waar ik nooit zal
aan wennen hier in Japan zijn die wc-brillen
met lichtjes en gebruiksaanwijzingen. Die wor-
den ongevraagd warm als je er gaat op zitten,
alsof je net na een dikke Duitser komt op een
Raststätte. Uiterst ongezellig.

De extra levensles van de Amerikaan heb ik
mij ter harte genomen, al was het lot mij gun-
stig gezind. Ik behoor tot het deel van de be-
volking dat wordt bediend. De
decadentie neem ik er graag
bij. Op de foto hierbij ziet u de
taxichauffeur zoals die mister
Hans-san begroet als die met
zijn Mont Blanc-rolkoffertje uit
de Toyoko Inn komt op het
vooraf gereserveerde tijdstip.
Off we go, naar het Main Press
Center of vanaf morgen een
competitieplaats.

We hebben veertien van
deze gratis ritten gekregen in
zogeheten TCT-taxi’s. Te ge-
bruiken in de eerste veertien
dagen van ons verblijf op Ja-
panse bodem. Volgende week
woensdag is het over met de
pret en krijg ik een kaart voor
het openbaar vervoer. Ik ben
dan cleared en de app op mijn telefoon zal
groen kleuren. Hoop ik. Als het niet lukt met
de metro of de bussen van de organisatie kan
ik nog altijd zelf die taxi betalen.

De decadentie van bediend worden heeft
deze week een hoogtepunt bereikt toen ik on-
derweg vanuit de taxi Uber Eats checkte en bij
een Indiër uitkwam. Na wat scrollen zag ik iets
wat leek op chicken tikka masala, naan, en
even verder, was dat geen tandoori chicken, of
vergiste ik mij? Ik heb het allemaal besteld.
Voor 20 euro, vervoer inbegrepen. Thuisgeko-
men met mijn zwarte limousine nam ik een
douche en vijf minuten later stond ik beneden
te wachten op een brommer met daarop Mr.
Jun en mijn eten. Ik kon hen op de app zien
komen aansnorren.

Toen ik even later terug de lobby binnen-
kwam, knipten de deskbedienden zich een col-

lectieve hernia, blij te zien dat er toch één gai-
jin onder de journalisten had begrepen dat hij
niet op restaurant mocht. Als hij nu ook nog
die pas opgehangen dwingende adviezen –
please eat in your room – had gelezen, zou het
goed komen. Jawel, hij had het gelezen! Ban-
zai! (Banzai is een beladen term maar betekent
gewoon hoera.)

Overigens, ik ben wel al twee keer op res-
taurant geweest. Onzinnige maatregelen zijn er
om niet te volgen, dat is zo bij ons en dat gaan
we in Japan ook tijdelijk invoeren. Alleen zijn
de restaurants in mijn buurt niet echt gezellig
en eet ik liever op de kamer met mijn eigen
muziekje erbij.

Deze Spelen doen mij voorlopig denken aan
die in Peking, zij het dat de egards ten aanzien
van uw edele in China in 2007 en 2008 nog
iets meer uitgesproken waren. Dat had dan
weer te maken met de nauwe banden die ik
destijds onderhield met de locoburgemeester
van Peking, wijlen Hein Verbruggen, en met

IOC-voorzitter Jacques Rogge.
Hein, die Peking 2008 coör-

dineerde, had de Chinezen bij
mijn bezoek in 2007 wijsge-
maakt dat ik very influential en
een van de beste vrienden was
van onze sportpaus. Die info
was tot diep in ‘het systeem’
geraakt en daar opgeslagen.
Op de julidag in 2008 dat ik
mijn accreditatie aanbood ter
validatie gingen alle luide en
stille alarmen af. Ik werd nog
steeds in de gaten gehouden,
door twee mannen nog wel,
maar ik werd ook elke ochtend
door een halve hotelstaf naar
mijn bus begeleid en elke
avond bij mijn blijde intrede
door de andere helft begroet.

Als u mij niet gelooft, toenmalig collega Kristof
Windels zal het volmondig beamen.

Wat doet zo’n journalist nog in het buiten-
land, vraagt u zich af? De lokale kranten lezen,
zoals elke buitenlandcorrespondent, op zoek
naar aardigheidjes die in de eigen stukken of
columns kunnen worden verwerkt. Hier ben je
snel klaar als je dat Japans niet kunt lezen.
Hoewel, er zijn The Japan Times, The Japan
Daily News, The Japan News, Japan Today en
The Asahi Shimbun. Die ga ik, nadat ik dit heb
getikt, uitpluizen, nota’s nemen van het meest
informatieve en leukste. De neerslag daarvan
leest u elders in deze krant, in het grote ver-
haal over de opening van de Olympische Spe-
len van de 32ste olympiade.

Morgen begint het echt. Met hockey: België
tegen Nederland. Laat de Spelen beginnen (en
vooral niet stoppen.)
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Braziliaanse
voetballers
wervelen al

Titelverdediger Brazilië is met
een 4-2-overwinning tegen
Duitsland aan het olympisch
voetbaltoernooi begonnen. Bij
de rust stonden de Brazilia-
nen al 3-0 voor dankzij een
hattrick van Everton-speler
Richarlison. In de tweede helft
kwam Duitsland via Nadiem
Amiri en Ragnar Ache terug tot
3-2, Paulinho zette de eind-
stand op het bord. Spanje bleef
in zijn eerste groepswedstrijd
tegen Egypte steken op 0-0. De
Spanjaarden kunnen tijdens de
Spelen nochtans beschikken
over Unai Simón, Eric García,
Pedri, Dani Olmo en Mikel Oy-
arzabal. Zij waren ook aanwezig
op Euro 2021. (BElGA)

Red Lions kloppen Japan
in laatste testmatch
Na de 1-0 tegen Argentinië dins-
dag wonnen de Red Lions gis-
teren in het Oil Hockey Stadium
in een verzengende hitte ook
tegen gastland Japan met 3-0.
De Kerpel, De Sloover en Hen-
drickx (strafcorner) scoorden. 

Aanvaller Boon, herstellend
van een scheur in de kuit, bleef
andermaal aan de kant. “Zijn
blessure evolueert gunstig”, zei
coach McLeod. “Doel is om
hem in zijn beste conditie te
krijgen voor de eindfase van het
toernooi.” Volgens McLeod zijn
de Belgische hockey mannen
klaar voor een goede start. “Ik
ben blij met het werk dat we
sinds het EK hebben geleverd.
De groep is hongerig en gretig.”

Progressief sterker worden:
het is, zoals op elk groot toer-
nooit, de missie van de Lions.
“Ons niveau geleidelijk aan op-
krikken en groeien”, vat vlag-
gendrager op de openingscere-
monie Felix Denayer het
samen. “Tegen de kwartfinales
moeten we op ons allerbest
zijn. Dan worden de resultaten
ook écht belangrijk. Als we ons
beste niveau halen, dan kunnen
we iedereen verslaan.” (JDK)

Shane McLeod:
‘Ik ben blij 
met het werk
dat we sinds 
het EK hebben
geleverd’

Banzai!
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Op een hotelkamer zitten is niet 
aan mij besteed. Ik heb nog twee dagen
om het parcours te verkennen

MATHIEU VAN DER POEL OVER LATE AFREIS NAAR TOKIO, AAN NOS

De Belgische olympische selectie bevat niet
één maar twee jonge wolven van
Deceuninck-QuickStep. Kreeg je daar
inspraak in, Remco?
Evenepoel: “Vorig jaar was al afgesproken dat
ik sowieso één ploegmaat zou meekrijgen:
Dries Devenyns of Pieter Serry. Mauri zat toen
nog niet in onze ploeg, maar door het uitstel
van de Spelen kwam ook hij in aanmerking. Ik
heb de bal volledig in het kamp van de bonds-
coach gelegd. ‘Neem mee wie jou het meest
overtuigt’, zei ik. Het is Mauri geworden. Meer
dan verdiend op basis van wat hij dit seizoen al
presteerde.”

Zijn jullie een goede match?
Evenepoel: “Zeker. Ook al hebben we totaal
verschillende roots. Dat merk je soms wel. Min-
der dan Mauri heb ik bijvoorbeeld moeite met
verkeersdrukte tijdens het fietsen. We zijn bijna
leeftijdsgenoten, hebben bij de jeugd dezelfde
koersen gereden met de nationale selectie en
zijn allebei vroeg prof geworden. Ons parcours
is vergelijkbaar en dat schept een band. We zul-
len niet rap elkaars vijand worden, denk ik.”

Heb je hem al West-Vlaams geleerd, Mauri?
Evenepoel: “Jok, jok.”

Vansevenant: “Er is een nieuwe wereld voor
hem opengegaan.”

Evenepoel: (lacht) “Ik weet nu hoe ik toma-
ten moet planten en zo.”

Vansevenant: “Voor mij hoeft het niet altijd
over koers te gaan, er mag al eens over iets an-
ders worden gepraat. De natuur, in mijn geval.
Muziek, wat Remco betreft. In die zin vullen we
elkaar goed aan. Het maakt het interessant.”

Is er een eigenschap van Mauri die jij niet
hebt maar wel zou willen bezitten, Remco?
Evenepoel: “Minder piekeren over wat mensen
soms zeggen of wat rond me gebeurt. Mauri
kan dat goed. Bij hem gaat dat het ene oor in en
het andere uit. Ik jaag me nog te veel op in de
dingen. Het tegendeel zou me echt helpen. Ik
bedoel het niet onrespectvol, Mauri, maar dat
is zo’n beetje de boerenmentaliteit.”

Vansevenant: “Correct. Hoge bomen vangen
nu eenmaal veel wind. De hele wereld kijkt
naar je en de media gonzen constant rond je
hoofd. Als alles goed verloopt, ben je de koning
van België. Slaat het tegen, word je plots de
zondebok. Hoe moeilijk het ook is, op een be-
paalde manier moet je daar toch afstand van
nemen en dat proberen te relativeren. Anders
wordt het mentaal zeer belastend.”

De vraag omdraaien levert wellicht 
een waslijst aan verlangens op, Mauri?
Vansevenant: “Mocht ik nog maar in de buurt
komen van Remco’s uitzonderlijke sportieve ca-
paciteiten zou ik al gigantisch tevreden zijn.”

De selectie is een mix van ervaring en jong
talent. Kan werken.
Evenepoel: “Absoluut. Vooral met Greg hebben
we een enorme brok ervaring mee. Hij is van
goudwaarde. Zeker in een nieuw Rio-scenario
kunnen we dat uitspelen. Wout, Tiesj en Mauri
zijn drie superklimmers. Zelf ben ik een beetje
een vraagteken. Ik wissel nog altijd goeie met
minder goeie dagen af. Hoe dan ook moet een
medaille met dit sterke blok, op dit parcours,
het grote doel zijn.”

In welke mate hebben jullie je voorbereid op
de warmte en de hoge luchtvochtigheid?

Vansevenant: “Van mijn kant is daar, BOIC-ge-
wijs, niet zo veel op gewerkt. In Livigno pro-
beerden we op training de klimatologische
omstandigheden van Japan zo goed mogelijk na
te bootsen en na te gaan hoe ons lichaam
daarop reageert. Maar de beste aanpassing ge-
beurde hier, ter plekke.”

Jij testte wel in de hittekamer, Remco?
Evenepoel: “Ja, ik wilde het eens aanvoelen.
 Uiteraard sluit die test niet 100 procent aan bij
wat we hier ervaren. Je zit op de rollen, vangt
geen wind, je verdamping blijft rond je hangen.
Maar het was wel lastig. Toen ik die hittekamer
nog maar betrad, parelde het zweet al op mijn
voorhoofd.”

Gaan jullie goed om met die omstandig -
heden?
Evenepoel: “Mijn vier rittenkoersen won ik
vorig jaar allemaal in de hitte. In de Algarve en
Burgos was het dertig graden. In Polen liep het
kwik op tegen de veertig, in San Juan bij mo-
menten zelfs tegen de vijftig. Ik verdraag beter
extreme warmte dan extreme kou.”

Vansevenant: “Ik ook. Vijf graden en regen,
dat is dodelijk voor ons. We zijn tenger ge-
bouwd, hebben zo geen dik vel.”

‘Als alles goed verloopt, 
ben je de koning van België.
Slaat het tegen, word je
plots de zondebok. Daar
moet je op een bepaalde
manier afstand van nemen’
MAURI VANSEVENANT

Voor veel olympiërs zijn de Spelen het
hoogtepunt van hun seizoen. Is dat anders
voor wielrenners?
Vansevenant: “Voor mij wel, ja. Want aanslui-
tend rijd ik meteen de Vuelta. Ik ga van de ene
grote koers naar de andere en neem de Spelen
terloops mee. Sommige atleten weten ook al
twee jaar op voorhand dat ze geselecteerd zijn
en dan richten ze al hun pijlen op D-day. Bij ons
is dat twee maanden.”

Evenepoel: “Ik had zelfs een plan B, met
onder meer de Clásica San Sebastián, voor het
geval dat de Spelen opnieuw zouden worden
geannuleerd. Na het uitstel vorig jaar konden
wij in de herschikte wielerkalender weer vol
aan de bak, terwijl het voor veel atleten een
jaar wachten was. Een nieuwe schrapping zou
voor hen een gigantisch drama zijn geweest.
Onze carrières lopen gewoon door.”

Welke andere Belgische atleten zien jullie
hier in Tokio een medaille veroveren?
Evenepoel: “Judoka Matthias Casse zal er heel
dicht bij zijn. En als ik de laatste artikels lees
over Nafi Thiam kan ze bijna niet verliezen. En
dan zijn er nog de Red Lions…”

Vansevenant: “… en Nina Derwael. Zelfs de
Belgian Cats maken kans. Er mag ook altijd een
verrassing bij. Ik zou zeggen: laten we met zo
veel mogelijk medailles naar huis komen!” (JDK)


