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n 1994 was ik op de Goodwill Games in
Sint-Petersburg. Dat onding bestaat geluk-
kig niet meer. Het was ontsproten aan het
brein van Ted Turner toen die nog met
Jane Fonda was – onduidelijk of dat er iets
mee te maken heeft. Het was een mix tus-
sen een festival, een promostunt en een
poging om de vredesduif uit te hangen.
West en Oost moesten verbroederen.

Ik daarheen op kosten van de baas, ook
al omdat het een ideale plek was om voorver-
halen voor de aankomende Olympische Spelen
op te halen. Carl Lewis was daar bijvoorbeeld
en die kon je dan een dag volgen als je een
beetje volhardend was. Ja, jongere collegaatjes,
toen kon dat allemaal nog wel.

Ook interessant was een nieuwigheid die
twee jaar later op de Olympische Spelen haar
debuut zou maken: beachvolleybal. Ook daar
moesten we heen natuurlijk. Daar zat ik dan,
op een bijeengeharkt strand aan de rand van
de Neva. Naast mij zaten David Miller van The
Times of London en John Rodda
van The Guardian, allebei
onder een grote hoed.

“My dear young colleague,”
vroeg Miller plots, “what do you
really think of this, euh, what 
we are watching here?” Ik had
hem gezegd dat ik een ex-
volleyballer was, dus hij wilde
mijn mening. Ik aarzelde een
beetje, en Rodda nam het over:
“What we are seeing here, dear
fellow, is fun to watch, but not
everything that is fun to watch
should be on the Olympics.” En
toen zei hij iets over twee vrij-
ende vrouwen in het zand, ook
leuk om naar te kijken, maar
geen sport. Omdat ik dat nooit
uit zijn distinguished mouth had
verwacht, is mij dat altijd bij gebleven.

Die anekdote schoot mij dit weekend ineens
weer te binnen toen ik op zaterdagavond bij
het 3x3 – spreek uit three-ex-three – zat en een
dag later bij het skateboarden. Dat basketbal
van drie tegen drie is plezant om naar te kijken.
Geen dode momenten, geen vleesbomen
onder de ring zoals je die weleens in het echte
basketbal hebt, een en al intensiteit, jammer
dat er geen publiek zat. De wedstrijd die de 
Belgen wonnen met 20-21 van medaillefavoriet
Letland (daarna verloren ze domweg van de 
Japanners) was super exciting, aldus de open-
bare omroeper.

Hij had gelijk. Maar, om het met Rodda te
zeggen: niet alles wat spannend is of intens of
plezant om naar te kijken, of alles tegelijk,
hoort op de Spelen thuis. Ter verschoning
moet ik er wel bij vertellen dat deze vorm van

basketbal zijn plaats heeft als trainingsvorm.
Net zoals je van beachvolleybal beter leert be-
wegen en verdedigen, en je conditie erop voor-
uitgaat, geldt dat ook voor 3x3 basketbal. En
onze Belgen, dat moet je hen toegeven, zijn
 atleten, hoewel er – godbetert – een notaris 
tussen zit.

Een vraag die elke nieuwe sport zich moet
stellen, is of ze kan putten uit het best mogelijk
arsenaal aan talent. In dit geval – weer een 
parallel met beachvolleybal – is het antwoord
neen. Laat Kyrie Irving een beetje oefenen
samen met een paar homies uit die kooi aan
West 4th Street in Manhattan of laat Giannis
Antetokounmpo of LeBron James naar de ring
gaan na een screen en je hebt een totaal andere
sport.

De skills die vereist zijn voor 3x3 zijn de-
zelfde als die voor vijf tegen vijf, de tactiek is
simpeler: screen na screen, pick and roll na
pick and pop, and that’s it. Maar verdedigen en
lopen kunnen ze.

Eindoordeel: net als met 
beachvolleybal blijf ik in dubio.
Na gisteren hebben de Belgen
twee van de eerste vier wed-
strijden gewonnen. Ik ga later
nog weleens kijken als ze voor
een plek in de halve finales 
battelen.

En dan dat skateboarden,
tja. Wat moet je met een sport
die geen sport wil worden ge-
noemd maar een lifestyle? Met
sporters die skaters heten en
met AirPods Pro hun ding
doen? Of met Manny Santiago
uit Puerto Rico? De man heeft
blauw haar, een ontbrekende
voortand, baggy pants, tatoea-
ges van boven tot onder, en ziet
er eerder uit alsof je bij hem

wapens, crack en coke kunt kopen dan als een
sporter. Dat die Japan is binnen geraakt, is een
olympisch wonder. Hij knalde tot mijn grote op-
luchting bij zijn twee runs en zijn vijf tricks tel-
kens tegen het beton en eindigde voorlaatste.

Onze Axel Cruysberghs had na zijn twee
runs nog uitzicht op een plaats bij de laatste
acht, maar dan moest hij zijn tricks uitzonder-
lijk goed landen. Neen dus. Uitslag: dertiende,
niet slecht voor wie 23ste staat op de wereld-
ranking.

Eindoordeel: skateboarden is spectaculair
om te zien, het is ook bijzonder moeilijk om na
te doen (niet proberen), maar dit geldt ook
voor de meeste tricks die ze in een circus doen
en circus is vooralsnog niet olympisch. Wel
leuk: de Amerikanen gingen dat winnen en ze
kregen een bronsje. Minder leuk: het was een
Japanner die won.

Rafaël Bogaerts van het 3x3-team dribbelt naar de basket in de groepsmatch tegen Rusland.
Vandaag spelen de Belgen tegen China en Nederland. © REUTERS
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Kiesenhofer is geen pannenkoek, 
maar het is toch een overwinning 
die haar cadeau werd gedaan

COCOMMENTATOR LIESELOT DECROIX OVER WEGRIT VROUWEN, IN PODCAST ‘OLYMPISCHE TRIBUNE’

Het duurde lang voor judoka
Charline Van Snick voor de pers
verscheen. Ze werd eerst in een
rolstoel naar de ziekenboeg
 gereden, mogelijk met een her-
senschudding. De Britse Giles
had haar nogal hard op de ta-
tami gesmeten. Het onderzoek
wees gelukkig niets ernstigs uit. 

Van Snick had het idee dat
er meer inzat. De Canadese
Guica en de Israëlische Cohen
legde ze in een armklem. Haar
kwartfinale tegen de Italiaanse
Giuffrida en haar herkansing
 tegen Giles domineerde Van
Snick ook, maar ze kon het niet
afmaken.  “Heel spijtig”, zei
haar coach Cédric Taymans,
“want een medaille was zeker

Van Snick krijgt fysieke en mentale klap:
‘Maar ik zie geen reden om te stoppen’

haalbaar. Maar zo is het judo
nu eenmaal: de beste wint niet
altijd. Ze miste gewoon dat tik-
keltje geluk.”

Van Snick: “Ik voelde me
goed, was geconcentreerd, zat
in het ritme. Het is emotioneel
niet makkelijk te aanvaarden.”

Toch denkt Van Snick er op
haar dertigste nog niet aan om
de handdoek te gooien. Over
drie jaar is het in Parijs te doen,
waar ze al jaren woont. “Ik zie
geen reden om te stoppen. Ik
heb er nog zin in en blijf pro-
gressie maken. Het zijn mijn
derde Spelen en ik haal het ni-
veau van de wereldtop. Ik wil
nog plezier en sterke emoties
beleven op de mat.” (VH/JDW)

Judoka Charline Van Snick
heeft medische hulp nodig na
haar herkansing. © BELGA

Taekwondoka
Achab roemloos
ten onder

Taekwondoka Jaouad Achab
ging in de categorie tot 68 kilo
al in de eerste ronde onderuit.
Achab, zesde op de wereldran-
king en in Rio 2016 nog vijfde,
verloor kansloos met 18-11 van
de lager geklasseerde Domini-
caan Bernardo Pie. “Ik vond
het goede ritme, mijn afstand
en de ideale timing niet”,
zuchtte Achab. “Dit is super-
megazwaar. Maar ik probeer
positief te blijven, een andere
optie heb ik niet. Onvermijdelijk
maakt dit deel uit van topsport.
Het leven gaat door. Het enige
wat ik nu kan doen is naar huis
gaan, enkele dagen rust nemen,
me hier over zetten en nóg har-
der werken.” (JDK)

Sterckx weent van geluk
na vijfde plaats bij debuut
Ze was naar Tokio gekomen om
top acht te halen. Gewichthef-
fer Nina Sterckx, die vandaag
negentien wordt, deed bij haar
olympisch debuut in de -49-ge-
wichtsklasse nog beter: vijfde.
Na afloop zaterdag rolden de
tranen over haar wangen in het
Tokyo International Forum.
“Van geluk, niet van ontgooche-
ling” stelde de Gentse gerust.

In het onderdeel trekken
(snatch) kwam Sterckx uit op
81 kilogram, in de clean & jerk
(stoten) tilde ze 99 kilogram:
goed voor een totaal van 180
kilo, meteen een Belgisch re-
cord, dat voorheen op 176 kilo
stond. “En toch had Nina geen
superdag”, zei haar coach Tom

Goegebuer. “Bij de snatch is
maar één van haar drie pogin-
gen gelukt en bij de clean & jerk
werd een betere poging afge-
keurd. Anders was Nina mis-
schien wel één plekje hoger
geëindigd.”

Om in Tokio aan te treden
viel Sterckx tien kilo af in vier
maanden. “Dat dieet gaan we
voorlopig niet meer herhalen”,
stelde Goegebuer. “Niet omdat
het onmogelijk is, maar omdat
Nina toch geen 100 procent kan
trainen als ze weinig calorieën
binnenkrijgt.”

De Chinese Hou Zhihui be-
wees van een andere planeet te
zijn. Haar score van 210 kilo is
een olympisch record. (VH)

Strafcorners van Hendrickx
doorbreken bijna geluidsmuur
Wat ook de uitkomst was
van het tweede duel tegen
Duitsland afgelopen nacht,
de Red Lions knalden al bij
hun start tegen Nederland
(3-1). Tegenover Rio heeft
België een wapen meer:
Alexander Hendrickx.

Hendrickx (27) mag het officiële
matchrapport van de opener
tussen Nederland en België in
de poulefase inkaderen. Het
staat er voor altijd zwart op wit.
Minuut 41, 44 en 45: Hendrickx.
Een hattrick in vier minuten,
waarmee hij de 0-1-voorsprong
van Oranje in het derde kwart
heeft omgedraaid. En dat bij
zijn olympische debuutmatch. 

Hendrickx is een verdediger,
maar zijn goals zijn geen toeval.
Al jaren is hij de beste strafcor-
nernemer van de Red Lions, zo
niet de beste van de wereld. Te-
gen Nederland knalde hij twee
van de drie pogingen raak. Zijn
strafbal tussendoor doorbrak
net niet de geluidsmuur.

Het belang van een strafcor-
nerspecialist in veldhockey is
immens. Elk team probeert de
fout in de cirkel van de tegen-
stander op te zoeken omdat die
weet dat dan een uitgelezen
kans om te scoren volgt. De
strafcorner is ideaal om uit ne-
telige situaties te raken of om
in spannende partijen het ver-
schil te maken.

Hoe Hendrickx van goud-
waarde kan zijn in de olympi-
sche missie staat ook in contrast
met de vorige Spelen toen hij
nog niet bij de kern zat. “Met
Rio 2016 is er één groot ver-
schil, dat is Alex”, zei ploeg-

maat Nicolas De Kerpel zater-
dag.  Ook bondscoach Shane
McLeod beseft dat hij er met
Hendrickx een superwapen bij
heeft. “In Rio hadden we van
alle teams de beste veldstatis-
tieken, maar waren we de
slechtste van de klas in strafcor-
ners.” In Rio was de jonge Hen-
drickx reserve. 

McLeod: “Hij verbleef buiten

het dorp. Dat wou hij nooit
meer ervaren. Hij heeft vijf jaar
hard gewerkt aan zijn hockey
en zeker de strafcorners. Ik ge-
loof dat we daarin nu de beste
ter wereld hebben. Ik zag hem
nooit harder de bal raken.”

Als Hendrickx in Tokio op
zijn elan zou doorgaan van de
openingswedstrijd, mag hij ook
ambities koesteren voor de top-
schutterstitel.  Maar het ploeg-
belang gaat voorop. “Ik had ook
niet verwacht dat ik drie keer
zou scoren”, zegt Hendrickx.
“Maar hoe meer corners we
krijgen, hoe meer kansen ik
heb om ze binnen te leggen. De
titel van topscorer zie ik als een
bonus, maar wat ik en de hele
ploeg wil is goud. Daar zitten
we mee in ons hoofd.” (BF)

‘Hij heeft vijf jaar
hard gewerkt aan
zijn hockey. Ik zag
hem nooit harder
de bal raken’

SHANE MCLEOD
BONDSCOACH RED LIONS

Alexander Hendrickx scoorde in de eerste groepsmatch tegen
Nederland drie keer in amper vier minuten. © BELGA


