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k mag graag naar Dirk Van Esser luisteren
als hij bij Sporza uitlegt hoe een oefening
in elkaar steekt. Tkatsjov, Joertsjenko, of
hoe die halsbrekende toeren ook heten,
ik geraak er nooit wijs uit en daarvoor
verlaat ik mij op Van Esser. Als hij zegt dat
het goed is of dat er een paar tienden af
moeten omdat een kleine teen een beetje
uit de haak stond bij de landing, Van
Esser is het baken.

Hier in het verre Tokio heb ik meegekregen
dat Van Esser door de VRT op het matje zal wor-
den geroepen omdat hij twijfels uitte bij de op-
gave van ‘La Biles’. Die had het moeilijk nadat ze
op een sprong had gefaald en besloot er meteen
de brui aan te geven. Bij ons in de krant rea-
geerde de voorzitster van Jong CD&V Oost-Vlaan-
deren, Lies Geirnaert, met een
brief aan Dirk Van Esser.

Waarom krijgt Dirk een brief
en ik niet? Ik heb eerder dit
jaar al de mentale breakdown
van Naomi Osaka becommen-
tarieerd. Ik wil ook een brief
krijgen van een provinciale
jongerenvoorzitster die niks
kent van topsport maar toch
een mening heeft over hoe
commentaar moet worden ge-
geven.

Van Esser zou hebben aan-
gegeven dat hij de reden –
mentaal niet klaar – niet vol-
doende vond om zomaar je
team in de steek te laten. Na
veertig jaar professioneel te
hebben gekeken naar topsport
stel ik mij die vraag ook. Het spijt mij zeer voor
alle (zelf )hulpgroepen en politici die van het
mentale welzijn hun USP hebben gemaakt.

Hoe dat met Van Essers empathie zit weet ik
niet, maar het zou mij niet verbazen dat hij net
als ik moeite heeft met die plotse golf aan men-
tale breakdowns in de topsport én tegelijk toch
begrip heeft voor gewone mensen die met een
depressie of angststoornis kampen.

Topsport is geen veilig milieu, laat dat voor-
opstaan. Topsport en comfort, fysiek en men-
taal, dat gaat niet samen. Topsport is nu
eenmaal roofbouw op lijf en leden én niet het
minst op alles wat tussen de oren zit. Simone
Biles hééft afgezien, onder andere met die gru-
wel van een dokter die aan haar zat, iets wat ze
uiteindelijk zelf bekend maakte. Ze is daar
door een hel gegaan. De uitspraak “quitters
never win and winners never quit” is ook niet op

haar van toepassing. Biles’ sportieve verdien-
ste kan niet worden overschat. Wel jammer dat
we die dubbele gehoekte Joertsjenko, waar-
mee ze in mei en juni nog uitpakte in haar
grondoefening, wellicht niet zullen zien.
Damn.

Misschien is er een hele goede externe
reden waarom Biles er hier in Tokio met haar
hoofd niet bij is en ooit zullen we die dan ken-
nen. Wie de mentale exit van Biles ineens als
een soort pleidooi voor meer aandacht voor de
geestelijke gezondheid in het algemeen wil
aanwenden, vergist zich. Net zoals wie zich de
vraag stelt of in de topsport dezelfde normen
inzake het mentale welbevinden moeten gel-
den als in de gewone maatschappij. Het ant-
woord is neen. 

Zijn de regels voor de top-
sporter dan verschillend van
die van de gewone sterveling?
Natuurlijk wel. In de eerste
plaats omdat op alle vlakken
totaal andere normen gelden.
De eerste bedoeling van top-
sport is níét het welbevinden
van de atleet, maar het oprek-
ken van alles wat ook maar op-
rekbaar is aan lijf, fysiologie en
geest. Mede daardoor is faal-
angst onlosmakelijk verbon-
den met presteren en juist dat
maakt topsport mooi en fasci-
nerend.

De discriminerende factor
tussen de superkampioenen
en de rest is juist die hele be-
langrijke mentale component.

Mentaal afhaken is geen schande, dat kan ge-
beuren. In de topsport hadden we daar tot
voor kort een werkwoord voor: choken. Spor-
ters gaven dat zelf uit vrije wil aan: “I choked.”

Dit is geen pleidooi om mentale issues
onder de mat te vegen, wel om als topsporter
je demonen tegemoet te treden en er niet voor
op de loop te gaan. Als iedereen die het in een
spannende competitie mentaal lastig krijgt
ineens besluit het spel niet meer mee te spe-
len, dan heb je geen competitie meer. Als ie-
dereen die door een moeilijke fase gaat er de
brui aan geeft, dan devalueert dat de prestatie
van de tegenstander. 

Roger Federer ging laatst op Wimbledon
erger onderuit dan Simone Biles. Hij ging niet
naar binnen, terwijl hij er wel uitzag alsof hij
klaar was voor harakiri. Neen, hij bleef staan
en kreeg een 0-6 door zijn strot geramd.

Het Amerikaanse turnwonder Simone Biles staart voor zich uit na haar opgave in de teamfinale.
© REPORTERS / DPA
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Topsport en comfort,
dat gaat niet samen

Lions schipperen tussen trots en
frustratie na vierde plaats in 3x3
De pijn zat diep bij de
 Belgian Lions. In het 3x3
basketbal grepen ze giste-
ren niet één maar twee
keer naast een medaille.

Het moet gezegd, zelfs in over-
verhitte toestand rolden de
oneliners er vlot uit bij Thibaut
Vervoort. “Het is alsof we een
examen aflegden maar dan
geen diploma krijgen.” En: “Het
is alsof ze je de hele tijd knuffe-
len en dan bij het afscheid een
kniestoot geven.” Veel scheelde
het niet of Vervoort bood nog
zijn excuses aan omdat hij het
vaderland geen medaille had
geschonken.

In de halve finale konden de
Belgen hun stuntzege tegen Let-
land, dat later op de avond
olympisch goud won, niet her-
halen. Het stond 21-8 in nog
geen acht minuten. Geen goede
aanval, geen goede verdedi-
ging, dan is de rekening snel ge-
maakt. Vervoort trachtte zijn
maats nog moed in te praten:
“Dit zijn de Spelen. Nog één
keer op de tanden bijten.”

Zijn peptalk haalde niets uit.
Het bobijntje was duidelijk af,
geen bal ging nog binnen. In de
match om brons dolde Servië
met de Belgen: 21-10, en zo dro-
pen de Lions met lege handen
af. Sterspeler Dusan Bulut pro-
beerde hen nog te troosten:
“Het enige wat bij hen ont-
breekt, is internationale erva-
ring. Dat maakte het verschil.
Wij zijn het gewend om con-
stant op het scherp van de
snede te spelen.”

Thierry Marien zag het glas
toch snel halfvol. “Het knaagt

uiteraard als je twee kansen op
een medaille krijgt en die niet
benut. Maar als ik het rationeel
benader, dan zeg ik: we mogen
Tokio met opgeheven hoofd
verlaten. We zijn amateurspe-
lers en worden vierde op de
Olympische Spelen, hoe waan-
zinnig is dat?”

Onder hun vieren maakten
Vervoort, Marien, Celis en Bo-

gaerts veel publiciteit voor het
3x3 basketbal. “Het is onvoor-
stelbaar als ik zie dat het filmpje
met de buzzer beater tegen Po-
len meer dan 10.000 keer is be-
keken”, straalde Nick Celis. “Ik
krijg ook berichten van kinde-
ren die vragen waar ze in België
in clubverband 3x3 kunnen
spelen. Het heeft echt wel wat
teweeg gebracht.”

Op lange termijn is het on-
zeker of deze Lions een verleng-
stuk zullen breien aan hun
olympisch avontuur. Alleen
Vervoort gaf al aan dat hij er
over drie jaar weer wil staan
“om België trots te maken”. Op
korte termijn staat in septem-
ber in Parijs het EK op het
menu. In juni 2022 is er het WK
3x3 in Antwerpen. (BF)

‘Het is alsof ze je
de hele tijd

knuffelen en bij
het afscheid een
kniestoot geven’

THIBAUT VERVOORT
BELGIAN LION

Hashimoto
schrijft historie
in turnen

De Japanse turner Daiki Hashi-
moto heeft de zenuwen het
best onder controle gehouden
in de allroundfinale. Met zijn 19
jaar is hij de jongste kampioen
in de geschiedenis van de
olympische meerkamp. Hashi-
moto volgt zijn landgenoot Ko-
hei Uchimura op. De kampioen
van Londen 2012 en Rio 2016
besloot in Tokio geen derde all-
roundgoud na te streven. In zijn
elegante stijl verzamelde Hashi-
moto op vloer, voltige, ringen,
sprong, brug en rekstok een to-
taalscore van 88.465 punten. De
Chinees Xiao Ruoteng eindigde
als tweede met 88.065. Het
brons was voor Nikita Nagorni
uit Rusland met 88.031. (ANP)

Djokovic en co. tennissen
niet langer in middaghitte
De tennisduels op de Spelen be-
ginnen voortaan later, nadat
spelers hadden geklaagd over
de hete en benauwde omstan-
digheden rond het middaguur
in het Ariake Park. De eerste
partijen verschuiven van 11 uur
Japanse tijd naar 15 uur. “Deze
wijziging in het speelschema is
aangebracht in het belang van
de gezondheid van de spelers,
vanwege de toenemende hitte
en luchtvochtigheid in Tokio”,
liet de internationale tennis -
federatie ITF weten.

Novak Djokovic en Daniil
Medvedev behoorden tot de
tennissers die bij de organisatie
aandrongen op een later begin
in Tokio. Sommige spelers wer-

den in de voorbije dagen op de
baan bevangen door de warmte
en de zon.

Ook Medvedev had gisteren
weer last van ademhalingspro-
blemen in Tokio. De Rus won
in drie sets van de Italiaan Fabio
Fognini (6-2, 3-6, 6-2). Tijdens
de partij zei de zwaar aangesla-
gen Medvedev tegen de umpire
dat hij het duel waarschijnlijk
kon afmaken, maar dan wilde
hij wel weten wie verantwoor-
delijkheid zou zijn in het geval
hij zou komen te overlijden.

Djokovic won eveneens in de
derde ronde ronde. De Servi-
sche favoriet versloeg de Span-
jaard Alejandro Davidovich
 Fokina met 6-3 en 6-1. (ANP)

Rafaël Bogaerts, Thibaut Vervoort, Thierry Marien en Nick Celis
na hun nederlaag tegen Servië (21-10). © BELGA

In Tokio is de gemengde aflos-
singsproef (officieel: relay
mixed) morgen aan haar olym-
pisch debuut toe. Op het WK
atletiek in Doha finishten de
Belgen als zesde in dit onder-
deel, op het WK aflossingen in
Polen in mei van dit jaar scho-
ven ze nog een plekje op.

Ook al zijn de Belgen sterker
en sneller dan ooit, de concur-
rentie is niet van plan om in To-
kio olympische geschenkjes uit
te delen. De VS en Jamaica zijn
buiten categorie, of het moet
zijn dat ze over elkaar struike-
len. Dat is waar spurter Camille
Laus op hoopt. “Een slechte
wissel, een voetfout… In de fi-
nale ligt alles open. Als we die

Gemengde aflossingsploeg 4x400 
bijt spits af voor Belgen in atletiek

halen, dan lopen we voor een
medaille.”

Ook Imke Vervaet, die nor-
maal in de reeksen loopt, sluit
niets uit. “België heeft een ver-
leden met aflossingen, dan zijn
we altijd tot wat meer in staat.”

Trainer Jacques Borlée trekt
de handrem toch voorzichtig
op. “Een medaille? Wordt lastig.
Wat ik vooral belangrijk vind
aan de relay mixed is dat het
een proef is die charmeert, die
symbool staat voor de gelijk-
heid tussen mannen en vrou-
wen. De Cheetahs zorgen voor
enthousiasme en passie, de
 Tornados voor ervaring en
 palmares. Samen kunnen ze
bergen verzetten.” (VH)

‘Slechte wissel,
voetfout… 

In de finale ligt
alles open’

CAMILLE LAUS
SPURTER

’s Ochtends kon ik wel huilen 
door de stress. Gelukkig wist 
mijn trainer mij te kalmeren

ZWEMSTER FANNY LECLUYSE, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’


