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k was gisteren niet bij de openingscere-
monie. Ik had een ticket aangeboden ge-
kregen via via, met olympisch
vipvervoer, en ik had ook een ticket kun-
nen krijgen via onze onvolprezen persat-
taché Frank Van Roost. Toch maar liever
niet. Ik weet wat het kost aan energie om
daar uren van tevoren te arriveren en
nog eens uren te moeten zitten kijken
naar een show waar je de helft van mist

omdat die geconcipieerd is voor het televisie-
publiek.

Helemaal nu geen publiek in het stadion zit.
Het is mij daarom ook een raadsel waarom ze
gisteren om 14 uur al begonnen te waarschu-
wen dat wie naar de opening wilde zeker niet
te laat mocht vertrekken. Toen ik om 15 uur de
taxi terug naar het hotel nam, meesurfend op
de gratis voucher van mijn aardige Franse col-
lega van Sud-Ouest, zag ik al Belgische collega’s
die onderweg waren.

Ik ken hun programma niet, maar voor mij
staat vandaag om 10 uur al-
weer een zwarte Toyota-limou-
sine met chauffeur met witte
handschoentjes mij op te
wachten om mij naar het hoc-
key te brengen voor meteen de
clash van de Red Lions tegen
de Nederlanders. Ik probeer er
de eerste dag op de Olympi-
sche Spelen altijd meteen in te
vliegen, kwestie van in het
ritme te geraken.

In Peking was mijn eerste
wedstrijd beachvolleybal voor
vrouwen, waarin de niet al te fit
ogende Belgische vrouwen wer-
den afgedroogd en ik zat te
smelten (van de zon) op de
perstribune. Dat hadden we
dan ook weer gehad. We heb-
ben deze editie geen beachvolleybalspeelsters,
nog een geluk, want als ik daar vandaag zou
over schrijven zoals in 2008 word ik stante
pede naar huis gesommeerd en geschandpaald.

Die openingsceremonie. Het gedoe begon
gisteren om 20 uur (13 uur bij u) en ging aan
één stuk door tot halftwaalf. Stel je voor dat je
daarna nog naar het hotel moet. Dat mag niet
met de gewone taxi, ah neen, want we zijn
hier nog geen veertien dagen. Ook niet met de
metro, om dezelfde reden.

Dat moet met de persbus, maar er zijn maar
zoveel bussen en dus riskeer je daar uren te
moeten staan wachten tot een bus je naar de
centrale verzamelplaats brengt, waarna je nog
met een andere bus naar je hotel moet. Als we
nu één ding zeker weten na tien dagen Tokio,
dan wel dat de Japanners die hier het bussys-
teem coördineren nooit bij Japan Rail hebben

gewerkt. De treinen rijden in dit land mis-
schien op de seconde, maar voor ons busver-
voer mogen we blij zijn dat het zich aandient
binnen het aangekondigde uur.

Op Atlanta na heb ik alle openingsceremo-
nies meegemaakt. In Barcelona in 1992 liep ik
zelfs mee in de parade, in zo’n gekleurd jasje
van het Belgian Olympic Team. De uren daar-
voor hadden we doorgebracht in de hal boven
op Montjuich. De volgende dag kon ik – jonge
getrainde dertiger – niet meer op mijn benen
staan van eerst dat zitten, dan dat stappen en
vervolgens nog een hele tijd rechtstaan op dat
veld.

Daarom verbaast het mij dat een van de Bel-
gische vlaggendragers gisterenavond Félix De-
nayer was. Dat is de kapitein van de Belgische
hockeyploeg die geen tien uur na zijn vlaggen-
dragerschap in actie moest komen tegen Ne-
derland. Dat is ongezien, ongewoon en, eerlijk
gezegd, redelijk ongehoord. Al helemaal als je
de argumentatie hoort. “Met Nafi en Félix heb-

ben we een man en een vrouw
die de vlag zullen binnendra-
gen, Nafi uit de Franstalige en
Félix uit de Nederlandstalige
gemeenschap, die zo allebei
vertegenwoordigd zijn. Het
symboliseert de diversiteit in
ons land.”

Nafi Thiam, oké, tot daaraan
toe. Die heeft nog tien dagen
voor ze moet optreden. Maar
Denayer, de kapitein van de
ploeg die voor goud gaat,
hallo? In een reactie luidde het
dat het “maar om een poule-
wedstrijd gaat” en “dat je kunt
wisselen in een teamsport”.
Helemaal mee eens, maar op
een toernooi in superhete en
zware omstandigheden is

energiebesparing cruciaal.
Maar een poulewedstrijd? Als je die wint en

je kunt eerste worden, kies je wel meteen voor
de meest directe weg naar een medaille. Giste-
ren heb ik voor alle zekerheid nog eens de
vraag opgeworpen bij een gesteld lichaam van
het Belgisch Olympisch en Interfederaal Co-
mité. Die gaf toe dat het ongewoon was, maar
de voordelen wogen op tegen de nadelen. De
nadelen kende ik, dus vroeg ik naar de voorde-
len. Antwoord: “De eer, de trots.” 

Het is niet te hopen dat ze vandaag rond zes
uur in de Belgische ochtend op hun donder
hebben gekregen, maar als het toch is gebeurd
en Denayer bakte er toevallig niks van, dan is
die trots van heel korte duur gebleken. En als
het niet is gebeurd en ze hebben gewonnen,
dan nog was het belachelijk en topsporton-
waardig.

De Belgische delegatie, met vlaggendragers Nafi Thiam en Félix Denayer, komt het Olympic
Stadium in Tokio binnen voor de openingsceremonie. © BELGA
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Ik krijg op Instagram vaak de vraag om
foto’s van mijn voeten op te sturen. Voor
veel geld zelfs! Ieder zijn goesting, zeker?
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ATLETE NAFI THIAM, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

Osaka steekt olympische
vlam aan op ceremonie
Tennisster Naomi Osaka heeft
tijdens de openingsceremonie
de olympische vlam ontstoken.
Die werd haar overhandigd
door een groep schoolkinde-
ren. De vlam werd op traditio-
nele wijze ontstoken in Grie-
kenland en arriveerde begin
vorig jaar al in Japan. Kort
daarna werden de Spelen met
een jaar uitgesteld vanwege de
coronapandemie. De vlam
werd eerst nog een tijdje ge-
toond aan het publiek, maar
daarna ondergebracht in het
Olympisch Museum in Tokio.

Op 25 maart van dit jaar ging
de estafette door het land als-
nog van start in Fukushima. De
vlam doorkruiste alle regio’s

van Japan, al werden publieks-
evenementen op heel wat plek-
ken verboden.

De 23-jarige Osaka zou van-
daag haar opwachting maken
in het olympische tennistoer-
nooi, maar haar eerste wed-
strijd werd op het laatste mo-
ment verplaatst. Ze  is al enige
weken niet in actie geweest na-
dat er ophef was ontstaan over
haar aangekondigde persboy-
cot tijdens Roland Garros. Ze
deed niet mee aan Wimbledon.
“Sinds ik de aandacht van de
wereld op me gericht heb, heb
ik steeds weer last van angst-
aanvallen. Dat is vooral zo in 
de aanloop naar grote toer-
nooien”, zei ze onlangs. (BELGA)

ringen loonden wel. Voor de Spelen van Rio in
2016 stond Emma Plasschaert in de top acht van
de wereld en genoot ze al van een topsport -
statuut. Deelname aan Rio lukte nog niet, Van
Acker had sportief nog een streepje voor om de
enige quotaplek voor België in de laser radiaal-
klasse in te vullen.

“Emma had altijd het voordeel dat ze in het
team van Evi kon meetrainen, zo perkten we veel
kosten in”, zegt Bart Plasschaert. Een jaar na het
afscheid van de zeilsport van Van Acker in 2017
zette Plasschaert haar sportieve opmars voort.
En hoe: in 2018 haalde ze als eerste Belgische
ooit een WK-titel. De federatie kon het nieuwe
boegbeeld door de toegenomen middelen meer
tegemoetkomen. “Sinds 2019 neemt de federatie
bijna alles op zich van verblijf, transport en ma-
teriaal”, zegt de papa.

Al moet de federatie heel zuinig met haar cen-
ten omspringen om binnen het topsportbudget
te blijven. Topsportcoördinator Dumery: “Alles
moet zo goedkoop en efficiënt mogelijk. Voor
onze coaches, die overal in Europa reizen, dub-
belchecken we de goedkoopste vliegtuigtickets.
Onze atleten en coaches verblijven nooit in ho-
tels, maar altijd in appartementen of huizen met
een eigen keuken. We willen dat ze zelf gezond
koken en het is goedkoper. Op hotel is een dag-
prijs per hoofd al snel 60 à 70 euro, maar op
training in Zuid-Europa kunnen we de accom-
modatie en voeding beperken tot 30 of 35 euro
per hoofd. Dat kun je in België nauwelijks goed-
koper fiksen. Onze atleten zijn niet verwend.”

Dumery geeft ook een voorbeeld over Anouk
Geurts en Isaura Maenhout. “Zij reden na de
olympische selectiewedstrijd op Lanzarote zelf
met de bus van de federatie en de trailer met de
boten en alle zeilmateriaal 2.200 kilometer van
Cádiz terug naar België, om de kosten onder con-
trole te houden. Vóór een wedstrijd laten we wel
andere mensen rijden, omdat ze dan fit en goed
moeten zijn voor de competitie.”

GEEN KIJKSPORT
En het is niet dat de zeilers in België groot geld
verdienen aan hun sport. Het prijzengeld voor
Plasschaert na haar WK-titel? Nul euro. Ze komt
rond van haar topsportcontract van Sport Vlaan-
deren. “Emma zal geen grote spaarpot aan haar
sport overhouden, maar dat is ook niet haar grote
doelstelling”, zegt de vader.

De WWVS ondervindt dat het niet evident is
om grote sponsors te vinden. De olympische zeil-
klasses spreken niet echt tot de verbeelding. Het
grote geld en de megasponsors in het zeilen zitten
in de gehypete internationale regatta’s. De Ame-
rica’s Cup en de oceaanrace Vendée Globe trek-
ken miljonairs als een magneet aan. Landen met
meer zeiltraditie kennen wel een grotere spon-
sordynamiek. Het Watersportverbond in Neder-
land kent bijvoorbeeld wel kapitaalkrachtige
commerciële partners zoals Allianz. Bij de Ne-
derlanders mikt Marit Bouwmeester overigens
op een derde olympische medaille, na zilver in
Londen en goud in Rio.

Bijkomende handicap: het olympische zeilen
zoals de laser radiaal-klasse ‘pakt’ niet op tv. De
race en het tactische spel met de wind is amper
te volgen, al probeert de sport nu met gps-trac-
kers en drones de posities voor de kijker aan-
trekkelijk in beeld te brengen. 

“Maar voor een leek is het moeilijk te zien wie
er nu als eerste ligt en wanneer”, zegt Dumery.
“De toeschouwers staan langs de kant met een
verrekijker te turen, helaas kun je een stuk in de
zee niet zomaar een stadion voor 100.000 man
zetten.” (BF)

‘De federatie zag al snel dat
Emma talent had en heeft
haar uitgenodigd. Haar

eerste bootje was ook een
afdankertje van Van Acker’

BART PLASSCHAERT
VADER VAN EMMA PLASSCHAERT

Emma
Plasschaert
werd in 2018
wereld -
kampioen in
de klasse laser
radiaal en
hoopt ook in
Tokio op goud.
© BELGA

De Smedt bijt
spits af met
43ste plaats

Boogschutter Jarno De Smedt
kwam gisteren als eerste Belg in
actie op de Spelen, nog voor de
openingsceremonie. In het Yu-
menoshima Park Archery Field
eindigde De Smedt in de kwali-
ficatieronde op de 43ste plaats
met 650 punten. Deze ronde
diende om de tabel met recht-
streekse uitschakeling vanaf de
1/32ste finales samen te stellen.
“Mijn score had wat hoger
mogen zijn”, zei De Smedt. “Ik
ben wel blij dat mijn tweede
ronde beter was dan de eerste.
De omstandigheden door de
draaiende wind hebben me par-
ten gespeeld.” De Smedt begint
zijn 1/32e finale tegen de Ja-
panner Yuki Kawata. (BF)


