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k had beloofd om geen diepgaande con-
clusies te trekken na deze Spelen van de
32ste olympiade en dat zal ik nu dus ook
niet doen. Om twee redenen. De eerste:
omdat dit heel aparte Spelen zijn. En de
tweede: omdat de Spelen nog negen
dagen duren. Niettemin is één zilver en
één brons niet direct de intermediaire
buit na zeven dagen competitie waarmee
je het vooropgezette doel van tien medail-

les gaat halen. Er is niks mis mee om nu al
voorzichtig te poneren dat we tevreden zullen
mogen zijn als we er zes halen.

Even vooraf. Ik weet dat een deel van de
fans thuis zit te genieten van deze Olympische
Spelen en van al onze Belgische prestaties. Ik
wil dat later deze week nog even analyseren,
maar het lijkt mij niet dat daar echte wanpres-
taties bij waren. Iedereen heeft tot nog toe zijn
stinkende best gedaan, maar ja, het liep niet al-
tijd zoals gewenst en dat kan gebeuren.

Een iets fanatieker deel van de fans is al blij
als onze jongens en meisjes de
wedstrijd volmaken zonder on-
gelukken, of de overkant
halen, of het einde van de
wedstrijd zonder kleerscheu-
ren. En dan heb je nog dat deel
dat superblij is als onze jon-
gens en meisjes ook de weg
naar huis terug vinden. Wat
ook de uitslag was, die staan
met een fanfare klaar op Za-
ventem. Voor deze laatste twee
categorieën is dit stukje niet
bestemd.

We hebben tot op heden
twee medailles. De mooiste
viel al op de eerste dag en
daarmee stonden we een tijdje
bovenaan te blinken. Dat deed denken aan die
eerste dag op de Spelen van Atlanta in 1996
toen Fred Deburghgraeve ’s ochtends een we-
reldrecord zwom en in de namiddag het goud
won. Er vielen ook nog twee judomedailles dat
eerste weekend. Enfin, we stonden toen heel
even erg hoog in de medaillestand.

Wout van Aert bezorgde België meteen een
eerste medaille. Dat had goud kunnen zijn,
mits bijvoorbeeld Remco Evenepoel eerst was
opgesoupeerd en Tiesj Benoot als laatste was
behouden gebleven om Van Aert bij te staan,
maar wie zal het zeggen dat dit wel had ge-
werkt? Juist, niemand, maar toch…

Het brons van judoka Matthias Casse had zil-
ver of goud kunnen zijn, als hij niet tegen een
Japanner had gemoeten. Die videocall was een
duidelijk voorbeeld van thuisvoordeel. Casse is
misschien niet echt bestolen, maar het had
ook anders kunnen uitdraaien. Zijn enige
troost is dat hij heeft verloren van de latere
olympisch kampioen.

Overigens halen die Japanners hier behoor-

lijk uit en liggen ze op koers om hun dertig
gouden medailles binnen te halen. Die 120 van
de VS, die komen er niet, maar dat geldt voor
zowat alle voorspellingen van Gracenote. Dat
is een heel tof bedrijf dat gespecialiseerd is in
het aanleveren van fantastische info op maat
van organisatoren, maar uitslagen voorspellen
– al helemaal van olympische sport – daar
begin je beter niet aan.

En wij dan, welke ijzers hebben wij nog in
het vuur? We staan nu in de medailletabel –
laat het toch maar even inzinken – achter Mon-
golië. Maar laten we positief zijn en ons geeste-
lijk welzijn niet te veel op de proef stellen. We
hebben nog drie certitudes, één redelijke kans
en twee waterkansjes op medailles. Over de
jumpingploeg ga ik niks zeggen. Ik hoor al
sinds 1980 dat ze medailles gaan winnen en ik
weet sinds 1992, toen wijlen Eric Wauters mij
dat uitlegde, dat de Spelen de grootste pop-up-
paardenmarkt van het jaar zijn, meer dan een
sportevent.

De eerste redelijke kans op
een medaille is Emma Plas-
schaert in haar laser radiaal.
Ze hangt daar op die vijfde
plek met nog de medaillerace
met dubbele punten te gaan en
ze heeft al gezegd dat ze er zal
invliegen. Het zal een toprace
zijn of het zal niets zijn. Zo wil-
len we het horen. Goud zal
niet meer lukken, het wordt
brons of in het allerbeste geval
zilver.

Dat gebeurt allemaal zon-
dagochtend bij u en in de na-
middag is het de beurt aan
Nina Derwael. Als ze perfect
turnt aan de brug, wint ze

goud. Is het een ietsje minder, dan wordt het
zilver. Is het meer dan een ietsje minder,
brons. Valt ze van de brug, is het niks.

Ook een certitude zijn uiteraard de Red
Lions. Die speelden gisteren hun laatste
groepswedstrijd tegen Groot-Brittannië en
moeten zondag in de kwartfinale tegen Spanje.
Dat kan altijd misgaan, maar met deze gasten
gaat het toch altijd net iets vaker goed.

Nafi Thiam idem. Tenzij ze alleen maar nul-
sprongen laat optekenen of haar aanvang-
shoogte niet klaart in het hoogspringen, of
struikelt over de horden of zich pijn doet.
Laten we vooral hopen dat dit allemaal niet ge-
beurt. In dat geval pakt ze een medaille. Ge-
zien haar talent en de tegenstand is de kans
groot dat het goud wordt.

Als het Belgian Olympic Team nu eens op
drie keer goud zou kunnen uitkomen, dat zou
pas mooi zijn. Dat zou beter zijn dan Atlanta
en Rio, waar we twee keer goud wonnen op
zes, en vooral: we doen dan beter dan Mongo-
lië.

Judoka Matthias Casse (brons) was tot gisteren de laatste Belgische medaillewinnaar in Tokio. 
© PHOtO News

We hebben nog
drie certitudes,
één redelijke
kans en twee
waterkansjes
op medailles
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Een voorspelling

Hitte nekt Kimeli op 10.000 meter,
Ethiopiër nekt Oegandees topduo
Een gevoelstemperatuur van 30
graden en een luchtvochtigheid
van 82 procent: neen, het was
geen al te best weertje in Tokio
voor de 10.000 meter. Terwijl
de Australiër Patrick Tiernan
niet meer wist van welke pla-
neet hij kwam en uitgeput op
zijn buik pletste, finishte Isaac
Kimeli bij zijn debuut als acht-
tiende, in 28:31.91. Afgepeigerd.

“Op zich was het een ideale
race voor mij”, legde de 27-
 jarige Belg met Keniaanse roots
uit. “Ik ging goed mee, was
 relaxed en kon makkelijk op-
schuiven. Maar ze versnelden
te vroeg, vijf rondjes voor het
einde. Ik moest lossen. Ik
dacht: dju, als ze nu nog even

hadden gewacht, dan had ik
hoger kunnen eindigen. Maar
ik heb alles gegeven. Ik dacht:
als ik plat val, dan val ik plat.
Maar het was gewoon te warm.
Ik had geen energie meer en
kon mijn ademhaling niet goed
controleren.”

Kimeli heeft nu drie dagen
om te recupereren voor de
5.000 meter. “Dat is meer mijn
nummer. Daar verwacht ik
meer van.”

Het goud op de 10.000 me-
ter ging naar de Ethiopiër Sele-
mon Barega. Hij haalde het in
een tijd van 27:43.22, voor de
twee Oegandezen Joshua Chep-
tegei (27:43.63) en Jacob Ki-
plimo (27:43.88). (VH)

Bronzen Casse
onthaald met
erehaag

Judoka Matthias Casse is weer
thuis. Hij landde gisternamiddag
op schiphol en reed van daaruit
samen met zijn ouders naar
 Hemiksem. Daar werd het gezin
onthaald door een erehaag van
een vijftigtal applaudisserende
supporters, buren en vrien-
den. “Het is fantastisch om te
zien hoe de mensen meele-
ven”, glunderde Casse. “Nooit
gedacht dat mijn prestaties zo-
veel zouden losmaken.” De
bronzen medaille hing sierlijk
rond zijn nek. Nu gaat de riem
er even af bij Casse. “Ik mag een
maand mijn eigen ding doen.
Het is de eerste keer in vijf jaar
dat ik niet met het judo hoef
bezig te zijn.” (BCOR)

Het mysterie is opgehelderd. Si-
mone Biles kampt met ‘twis-
ties’, een soort black-outs, tij-
dens haar oefeningen. “Mijn
geest en lichaam zitten niet op
dezelfde lijn”, schreef ze op
 sociale media. “De problemen
zijn gestart na de kwalificaties.
Het is het vreemdste gevoel dat
me al is overkomen.” 

Een oefening correct en vei-
lig uitvoeren is op dit moment
onmogelijk voor Biles. “Ik denk
dat veel mensen niet beseffen
hoe gevaarlijk dat kan zijn”,
stelde de Amerikaanse. “Het is
angstaanjagend om een sprong
te maken. Ik kan het verschil
tussen boven of beneden niet
meer zien en heb geen controle

‘Twisties’ hielden Biles 
uit turnfinales in Tokio

over mijn lichaam. Ik kan niet
inschatten waar ik precies ben
tijdens een sprong of waar ik ga
landen.”

En zo is er duidelijkheid over
de mentale problemen waar-
mee Biles precies af te rekenen
krijgt. De topgymnaste besliste
dinsdag om zich tijdens de
teamfinale terug te trekken na
één onderdeel. Op de sprong
haalde ze toen ‘amper’ 13.766
punten na een slechte landing.
Donderdag nam ze ook niet
deel aan de individuele all-
roundfinale, gewonnen door
haar landgenote Sunisa
Lee. Het is nu de vraag of Biles
in actie komt tijdens de toestel-
finales op zondag. (ABD/PJC)
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Het is een enorme mentale last om 
telkens te zwemmen in een race 
die waarschijnlijk niet dopingvrij is

RUGSLAGSPECIALIST RYAN MURPHY UIT VS, AAN REUTERS

Kansen van Belgische 4x400m
slinken door procedure VS
Daar zijn de aflossingen,
daar zijn de Belgen. In de
reeksen van de 4x400
meter gemengd grepen ze
meteen een ticket voor de
finale. Vandaag (14.35 uur)
doen ze een gooi doen naar
een medaille.

World Athletics vond het een
goed idee om op dag één al een
aflossingsproef te programme-
ren: de 4x400 meter gemengd.
Een discipline die haar olympi-
sche vuurdoop kent.

Voor een land als België is
dat een catch 22, want wie stel
je op? Jonathan Sacoor, Kevin
Borlée en Cynthia Bolingo moe-
ten alle drie nog individueel lo-
pen. Ze zijn ook van groot be-
lang voor de Belgian Tornados
en de Belgian Cheetahs. Dus
 kozen coaches Jacques Borlée
en Carole Bam voor een onuit-
gegeven kwartet: Alexander
Doom, Imke Vervaet, Camille
Laus en Jonathan Borlée, die
sinds 7 maart niet meer in com-
petitie is uitgekomen.  “Ik heb
nog altijd last aan mijn pees,
maar ik heb aanvaard dat ik me
geen 100 procent meer zal voe-
len”, zei Borléé. “Ik bijt wel op
mijn tanden.”

Het was Borlée niet aan te
zien dat hij afzag. Laus lan-
ceerde hem in vierde positie en
als een speer snelde hij in een
Belgische recordtijd (3:12.75)
naar de derde plek. Dat vol-
stond. 

Nog geen tien minuten later
kwam het nieuws dat de VS
eruit lagen na een foutieve wis-
sel, net als de Dominicaanse Re-
publiek, dat tweede werd. Bor-

lée: “Ik wist het al tijdens de
race. Ik had gezien dat de Ame-
rikaanse buiten de wisselzone
stond. De Dominicanen stelden
zich ook niet juist op. Daarom
heb ik in de slotmeters ingehou-
den. Het was al binnen.”

Beide landen gingen echter
met succes tegen hun diskwali-
ficatie in beroep en lopen van-
daag toch de finale.

“Daarin is alles mogelijk”, zei
Laus. “We gaan er niet aan be-
ginnen met het idee van vierde,
vijfde of zesde te worden. Neen,
we gaan voor een medaille.”
Ook Borlée sluit niks uit. “Het
zal een strijd van jewelste wor-
den en elk foutje is fataal.”

Vraag is welke strijders de
coaches straks de arena in stu-
ren. Bolingo? De medische
dienst zette alvast het licht op
groen. Ze heeft geen last meer
van de verrekking aan haar
hamstrings van tien dagen te-
rug. En wat met Kevin Borlée,
de kampioenschapsloper bij
uitstek? Zondagochtend al
staan de reeksen van de 400
meter op het menu, dat is heel
kort dag. Het belooft een boei-
end schaakspel te worden. (VH)

‘Ik heb aanvaard
dat ik me geen

100 procent meer
zal voelen’

JONATHAN BORLÉE

Camille Laus geeft de stok door aan Jonathan Borlée in de reeks
van de 4x400 meter gemengd. © ReuteRs

‘Ik had geen
energie meer 
en kon mijn

ademhaling niet
goed controleren’

ISAAC KIMELI


