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esde en negende in de tijdrit. Mag ik
dit bestempelen als een afknapper
van formaat?’ Ik had de tweet, een
paar minuten nadat Wout van Aert
woensdag over de streep was ge-
bold, nog wel in een vraag verpakt,
om alle opties open te laten, maar ik
heb begrepen dat dit niet naar de
zin was van velen op Twitter. Dat is
dan jammer.

Ik heb misschien een slecht karakter en ben
een azijnpisser en ik ken er hoogstwaarschijnlijk
helemaal niets van, maar ik ben niet gek. Ik lees
dus geen reacties. Ik ga dus ook niet weg van
Twitter: te veel info, te veel interessante mensen.
De anderen neem ik erbij.

Zou ik die tweet opnieuw sturen? Natuurlijk.
Ik heb inmiddels via andere kanalen heel wat re-
acties gekregen, onder meer
van collega’s die helemaal in het
wielrennen zitten en ik heb een
krant gelezen die van wielren-
nen zijn bezit maakt. De chef
koers daar had het over ‘Ont-
goochelingen moet je benoe-
men’ (titel), ‘de olympische
tijdrit liep op een sisser af’
(streamer), ‘de wedstrijd die Bel-
gië twee medailles zou opleve-
ren is op een desillusie
uitgedraaid’ (inleiding) en dan
moest nog de hele uitleg komen
dat het – samengevat – toch een
afknapper was geweest, die hele
tijdrit.

Ik heb ook nog eens de voorbeschouwingen
teruggehaald en nagelezen. Het gebeurt dat jour-
nalisten woorden van atleten verdraaien of extra
in de verf zetten, maar ik heb toch echt wel een
paar keer gelezen uit de mond van de renners
dat ze voor een medaille gingen. Dat is dus niet
gelukt, geen medaille, wel één olympisch di-
ploma. Daarvoor doe je het niet. Overigens, wij
krijgen dat diploma ook, maar we moeten het
downloaden.

Wout van Aert heeft ook gereageerd op die
tweet, met een heerlijk droge ‘Sorry Hans’. Dat
wist de redactie te melden. Zo kennen we hem.
Kan wel tegen een stootje, de Wout, kan ook een
kritische vraag hebben en is niet te beroerd om
tegengas te geven en een discussie aan te gaan.
Weet het trollenleger dat ik deze man erg hoog
heb zitten? Neen. Hoeven ze dat te weten. Neen.

Ook vader Remco Evenepoel mengde zich in
de discussie. Dat hij trots was op zijn zoon dat hij
negende was geworden. Ik zou ook trots zijn op

mijn zoon als die negende zou worden, maar
ook als die veertigste zou worden. Meer zelfs, ik
ben ook trots op mijn zoon en die is niet op de
Spelen maar in Heist. In het geval van die pa zou
ik na vorig jaar vooral opgelucht zijn dat Remco
heelhuids over die streep is geraakt en dat zeg ik
zonder cynisme. Het beeld van de doodsangsten
die de familie minutenlang heeft uitgestaan, zal
mij altijd bijblijven.

Mijn tweet had te maken met de magere buit -
één zilvertje - die de Belgen uiteindelijk overhou-
den na dat wegwielrennen en daarin had Remco
Evenepoel wel een cruciale rol. Draai de film van
de wegwedstrijd van vorige zaterdag even terug
en herinner u hoe ze met twee in een kopgroep
zaten. Waarom gaat Evenepoel daar aanvallen
op vijftig kilometer? Waarom rijdt hij daarna op
kop als een dolleman met zijn nemesis Vincenzo

Nibali in zijn wiel? Was dat de
opdracht? Dan was het een
domme opdracht. Was dat niet
de opdracht? Dan was het nog
dommer.

Was Evenepoel bij Van Aert
gebleven, en had hij zich ge-
spaard om eventuele aanvallen
te counteren, dan haalt hij mis-
schien drie aanvallers terug. Nu
moest Evenepoel na zijn chasse
patate afhaken bij de eerstvol-
gende versnelling en was hij ver-
der van geen nut meer.

Die drie die Evenpoel had te-
ruggehaald, heeft Wout van Aert
nu zelf moeten terughalen en

nog een paar anderen ook. Gevolg: toen McNulty
en Carapaz voorop kwamen, was het tijdelijk
een beetje op bij Van Aert. Zelden heeft een ren-
ner meer in een wedstrijd geïnvesteerd en min-
der gekregen, dan Wout van Aert afgelopen
zaterdag. En nog werd hij tweede.

Het kan best dat de tijdrit van woensdag
daarom een race te veel was. Maar het zou ook
zomaar kunnen dat die race van zaterdag Van
Aert net iets te veel energie heeft gekost waar-
door hij woensdag niet de wattages haalde die
hij had moeten halen.

Samengevat: dit hebben ze met hun tweeën
niet te best aangepakt. Dat zilver van Van Aert is
er één met een gouden randje, maar je zal mer-
ken dat het gouden randje snel weg is en ach-
teraf ook nergens in de boeken wordt vermeld.
Om het met Nike te zeggen: je wint geen zilver, je
verliest goud. Daarom zijn we journalist en geen
supporter, om dat in alle rust en sereniteit te
kunnen concluderen.

Evenepoel (l.) en Van Aert in de olympische wegrit. Daar hadden ze het ploegenspel beter
kunnen spelen. © AP
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In Rio begon ik ook met 6 onder par. Het
zou enorm veel voor mij betekenen om
België een medaille te kunnen schenken

THOMAS PIETERS IS BLIJ DAT HIJ MET EEN DERDE PLAATS STERK BEGONNEN IS IN HET GOLFTOERNOOI, VIA SPORZA

Twintig atleten
uitgesloten 
van Spelen

Twintig atleten mogen niet
deelnemen omdat ze in aan-
loop naar de Spelen onvol-
doende dopingtests buiten
competitie ondergingen. Dat
besliste de Athletics Integrity
Unit (AIU). De twintig atleten
behoren tot de landen met het
label ‘A-categorie’, wat ‘hoog ri-
sico’ wil zeggen. Atleten uit die
landen moeten in de tien maan-
den voor een groot toernooi
drie dopingtests buiten compe-
titie hebben afgelegd. Nigeria is
het zwaarst getroffen land.
Tien van de 23 deelnemers in
de atletiekcompetitie vallen
af. De andere getroffen landen
zijn Kenia, Wit-Rusland, Ethiopië,
Oekraïne en Marokko. (BELGA)

Lecluyse eerste Belgische vrouw 
in zwemfinale sinds Becue in 1996
Hoe hard het haar ook gegund
zou zijn: Fanny Lecluyse moest
afgelopen nacht een mirakel
lukken voor een medaille op de
200m schoolslag. Sowieso heeft
ze al grote onderscheiding, ze
staat als eerste Belgische vrouw
in een olympische zwemfinale
sinds Brigitte Becue in 1996.

Met het halen van een olym-
pische finale is haar missie
meer dan vervuld. Op 29-jarige
leeftijd beleeft ze zo een hoog-
tepunt na een carrière met ups
en downs, waarbij ze vooral op
de vorige Spelen in Rio en Lon-
den ontgoocheld had. Dat heeft
ze nu in Tokio ruimschoots
goedgemaakt. “Ik verdien deze
finale. Het voelt als een belo-

ning aan na al het superharde
werk met mijn team.”

Ze zijn niet dik gezaaid, Bel-
gische zwemmers in een olym-
pische finale. De laatste bij de
vrouwen was Brigitte Becue. Zij
zwom in Atlanta 1996 zowel de
finale op de 100m (achtste) als
200m school (zevende). Om
maar te zeggen hoe het num-
mer geëvolueerd is: Becue
zwom toen 2.28.36, Lecluyse
haalt nu haar finale in 2:23.73.

“Een olympische finale is
uniek”, zegt Lecluyse. “Niet ie-
dereen kan dat zeggen. Ik ben
blij dat ik daar nu bij hoor. Het
is als een droom die uitkomt en
toch wat een cadeau voor mijn
carrière.” (VH)

Weer olympische
dreun voor 
Toma Nikiforov 

Toma Nikiforov en de Olympi-
sche Spelen: het is geen match.
Nadat de 28-jarige judoka er
in Rio vijf jaar terug al snel
uitvloog, was het in Tokio ook
al in de achtste finales van de
categorie tot 100 kilo gedaan.
Met de loting had hij helaas
geen geluk. In de eerste ronde
stootte hij meteen op de Brazili-
aan Rafael Buzacarini (IJF 17).
Die klip kon Nikiforov nog ne-
men, maar in de achtste finale
trof hij een judoka van formaat:
Jorge Fonseca, tweede op de
wereldranking en de wereld-
kampioen van 2019 en 2021.
Zeventien tellen, langer duurde
het niet voor Nikiforov op zijn
rug lag. (VH)

Red Lions
winnen ook 
vlot van Canada

De Red Lions zijn in poule B van
het hockeytoernooi aan een
‘walk in the park’ bezig. Nadat ze
ook al negen keer scoorden te-
gen Zuid-Afrika, deden ze in hun
vierde match in het Oi Hockey
Stadium hetzelfde tegen Canada
(FIH 10).Met dat verschil dat
ze nu slechts één tegendoel-
punt te slikken kregen in
plaats van vier. Na een 2-1
ruststand, met weer een straf-
cornergoal van Alexander Hen-
drickx (8/12 inmiddels), walsten
de Lions na de pauze over hun
machteloze tegenstander heen.
“We waren het beste team”,
vond Felix Denayer bij Sporza.
“We bleven geduldig en hadden
veel dominantie aan bal.” (JDK)

Belgian Sharks roeien
naar frustrerende
vijfde plaats in finale
Ontgoocheling troef bij de
Belgian Sharks na hun
vijfde plaats in de finale van
de lichte dubbeltwee. 
Baan 6 in combinatie met
een strakke wind: het 
stond gelijk met harakiri.

Het was vreemd. De Sharks na-
men geen knalstart, maar dat
was op zich niet zo bijzonder.
“In de heats roeiden we de snel-
ste push van allemaal in de
tweede 1.000 meter. Dat is nor-
maal onze sterkte”, aldus Van
Zandweghe. “Nu schoven we
gewoon niet door met het
veld”, stelde Brys vast. België
opende op plaats vijf. En bleef
daar hangen.

Van Zandweghe: “Terwijl we
die andere boten, die uit de
wind lagen, van ons zagen weg-
varen. Heel frustrerend. Met
dank, alweer, aan een of andere
magische regel van de interna-
tionale roeifederatie FISA. Daar
heb je dan zoveel jaren werk en
energie in gepompt. Om dan af
te sluiten met het gevoel dat we
niet op een eerlijke manier, niet
op onze juiste waarde zijn ge-
klopt. Wel door externe om-
standigheden.”

Dat ze wel de best mogelijke
race hadden geroeid, vonden
de Sharks unisono. “In die baan
toch”, preciseerde Brys nog
eens. De Gentenaar wikte en
woog wat meer zijn woorden.
“Ik heb het een beetje gehad
met die excuses. We leven van
die competitie, van die ‘battle’
met de andere teams. Die heb-

ben we niet kunnen leveren.
Dat is… jammer. Maar we moe-
ten trots zijn op die vijfde
plaats. Omdat we als ploeg heb-
ben geroeid, een wereld van
verschil met de halve finale. En
alles hebben gegeven.”

Bij de Bruggeling kroop het
duidelijk dieper onder zijn vel.
“Ik heb het moeilijk om blij te
zijn en te lachen, ja. ‘Control
the controllables’, doe je als at-
leet. Van de rest trek je je weinig
aan. Maar als je dit ziet… finale
na finale pakken de banen 1, 2,

3 de medailles, met hier en daar
een schaarse uitzondering: dan
is dat, grof gezegd, k**. Ik zal
wat tijd nodig hebben om dit te
verteren.”

Tokio 2021 betekende met-
een het einde van de lichte dub-
beltwee in deze bezetting. Van
Zandweghe gaat sowieso door,
maar dat zal dus niet meer met
Brys zijn. Hoe zijn toekomst er
ook uitziet, Brys zegt de licht-
gewichtcategorie in elk geval
vaarwel. (JDK)

‘We sluiten af met
het gevoel dat we

niet op een
eerlijke manier,
niet op onze 
juiste waarde 
zijn geklopt’

NIELS VAN ZANDWEGHE

Ondanks de tumultueuze aan-
loop staan de Belgian Hammers
zaterdagnacht voltallig aan de
start van de gemengde triatlon,
inclusief Jelle Geens. Niet op
hun sterkst, met de kuitverrek-
king van Claire Michel.

Eerder outsiders dan favorie-
ten, noemt Geens de ‘reunited
Hammers’, zoals Claire Michel
ze op Instagram vereeuwigde.
“Groot-Brittannië, de VS, Aus-
tralië en Frankrijk worden wel-
licht moeilijk te kloppen. Toch
verloopt zo’n gemengde triat-
lon doorgaans onvoorspelbaar.
Elk klein foutje kan grote gevol-
gen hebben. Dus moeten we
ambitieus zijn. Een olympisch
diploma is een must, maar ei-

Hammers ambitieus 
voor gemengde triatlon

genlijk mikken we hoger.”
Aan Marten Van Riel en Va-

lerie Barthelemy, respectieve-
lijk vierde en tiende in de indi-
viduele competitie, zal het niet
liggen. Maar hoe sterk is de
zwakste schakel in het geheel,
cruciaal op dit onderdeel?

“Globaal gezien gaat het
goed met me”, zegt Claire Mi-
chel, die  zondag een kuitver-
rekking opliep en, zittend in
een rolstoel, in tranen werd af-
gevoerd. “Een probleempje
waar ik al drie weken mee suk-
kelde. Gelukkig zit er geen
scheurtje. Er wordt alles aan ge-
daan om me zo goed mogelijk
klaar te stomen. Ça va aller,
denk ik.” (JDK)

Fanny Lecluyse komt
tevreden uit het bad na het
halen van haar finaleplaats. 
© BELGA


