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Het doet pijn om zonder medaille naar
huis te gaan, maar ik ben ook trots. 
Die mindere tweede dag pikt nog wat

THOMAS PIETERS IS TELEURGESTELD MET ZIJN ZESTIENDE PLAATS IN HET GOLFTOERNOOI, VIA ‘HLN’

Sacoor en Borlée
naar halve
finales 400m

Jonathan Sacoor kwalificeerde
zich net als Kevin Borlée en met
de derde tijd in zijn serie recht-
streeks voor de halve finales van
de 400m. Hij kwam over de fi-
nish in 45.41. Sacoor ging in zijn
reeks niet helemaal voluit om
krachten te sparen. “Ik droom
altijd van de finale. In elke race
is de top drie mijn doel.” Paulien
Couckuyt maakte zaterdag
haar olympisch debuut met
een nieuw Belgisch record op
de 400m horden: 54.90. Voor
Hanne Claes zaten de Spelen er
in de reeksen op. Ondanks een
beste seizoenstijd (56.38). Dat
hoeft niet te verbazen: de Leu-
vense spurtte met een stress-
fractuur aan het kuitbeen. (VH)

Cynthia Bolingo houdt
Spelen voor bekeken
Spurtster Cynthia Bolingo geeft
forfait voor de Spelen. De Brus-
selse is nog geen honderd pro-
cent hersteld van een spier-
scheurtje in de hamstrings en zou
mentaal ook op zijn.

Tijdens de training remde de
28-jarige Brusselse bij een sprint
te hard af en blesseerde zich aan
de hamstrings. Na de nodige be-
handelingen zette de medische
cel van het BOIC het licht op
groen voor Bolingo. Als ze wilde,
kon ze de finale van de 4x400m
gemengd lopen. Bolingo warmde
op, maar in de laatste spurt
voelde ze pijn. Na overleg tussen
trainers Bam en Borlée werd be-
slist geen risico’s te nemen.

Hoe ernstig was de blessure?

Een echo wees uit dat het om een
klein spierscheurtje ging. Voor de
reeksen van de 400m morgen
was het kort dag, maar met be-
handeling zou een deelname aan
de finale van de 4x400m vrou-
wen mogelijk wél haalbaar zijn.

Bolingo besliste evenwel zelf
de stekker er uit te trekken. Om-
dat haar klachten niet alleen fy-
siek zijn. Tijdens haar verblijf in
het dorp was ze flauwgevallen,
onderzoeken vonden niets. (VH)

Interview. Derwael in de wolken over olympische titel

‘Dit is magisch. Ik had het 
gevoel dat ik stond te dromen’

dat zo. Ik had vooral geen spijt
willen hebben van mijn presta-
tie, maar ik geef toe: ik ben wel
enorm blij dat het goud is.”

Toen je tien was, maakte je
al een voorspellende
tekening over de Spelen.
“Klopt, maar op die tekening
stond niet dat ik wilde winnen.
Ik wilde gewoon een keer deel-
nemen aan de Olympische Spe-
len. (lacht) Die dromen zijn in
de loop van de jaren geëvol-
ueerd. Na Rio is het echt begin-
nen leven bij mij. Ik miste daar
nipt de brugfinale en dat ik nu
zo mijn dromen kan waarma-
ken, dat is toch speciaal.”

Hoeveel gewicht valt van je
schouders nu je goud hebt?
“Het woog op mij. De buitenwe-
reld verwachtte het en ik heb
mijzelf ook die druk opgelegd.
Ik wilde er nuchter tegenaan
blijven kijken: ik had er alles
aan gedaan in training en nu
moest ik ervan genieten, hope-
lijk had ik wat geluk.”

Dit beleven zonder je vaste
omgeving, is dat raar?
“Het is vooral vervelend dat je
dit niet kan delen, dat je nog
een paar dagen moet wachten
om hen te zien. Onderweg van
het medaillepodium naar jullie
heb ik via de digitale verbinding
wel tegen de gymnasten uit
mijn club wat kunnen zeggen,
maar dat is niet hetzelfde.”

In welke mate speelde de
toestand rond je trainers?
“Ik denk dat dit ons juist sterker
heeft gemaakt. We zijn daar als
groep hechter uitgekomen. We
kunnen nu heel blij zijn dat we
kunnen tonen wat het heeft op-
geleverd om achter de trainers
te bijven staan. Ben ik mentaal
sterk? Ik denk dat dit het werk is
van het team rond ons. Zij hou-
den mij rustig en laten mij me
concentreren op de essentie:
het beste uit mezelf halen.” (HV)

Wat doet olympisch goud
halen met een mens?
Nina Derwael: “Op het podium
staan en dat volkslied horen,
dat is een magisch moment. Ik
had het gevoel dat ik stond te
dromen, dat ik nog wakker
moest worden en dat mijn dag
nog moest beginnen. Ik kan het
nog altijd niet geloven. Dit is
zo’n lange voorbereiding ge-
weest, zo’n lange week en van-
daag werd het weer zo’n lange
dag. Ineens hoorde ik dat er
vertraging in het programma
voor ons was. Ik kon niet wach-
ten om te beginnen. Je staat uit-
eindelijk lang stil, je heb die
brug niet eens kunnen voelen
en je moet dan meteen zo’n
zware oefening er uit persen.”

Hoe kwam je de dag door?
“Ik heb goed geslapen. Na het
ontbijt zijn we naar de fitness
gegaan, daar wat gegeten en
vervolgens een klein dutje ge-
daan. Dat ik in slaap ben geval-
len, gaf toch aan dat ik rustig
was. Daarna heb ik gebeld met
mijn vriend en dat hielp om
mijn gedachten te verzetten.”

Wist jij in het geheel niet
wat Suni Lee had gescoord?
“Neen, dat weet ik liever niet. Ik
heb bewust niet gekeken. Ik zag
wel reacties rond mij en daaruit
kon ik wel wat opmaken. Ik had
ook het gevoel dat haar oefe-
ning niet zo lang had geduurd
als normaal als ze alle elemen-
ten goed verbindt. Alleen de
punten van het Franse meisje
voor mij heb ik gezien, omdat ik
moest wachten op haar score
om zelf te mogen beginnen.

“Het helpt me niet als ik weet
wat een concurrente gedaan
heeft. Ik moet mijn ding doen
en extra stress door wat een
ander doet, heb ik niet nodig.
Stress was er bij iedereen. Je

voelde echt de spanning op de
vloer. In de finale daarvoor – de
sprong – zijn ook veel fouten ge-
maakt. Dat heb je met finales.

“Dat jaar uitstel was verve-
lend, maar misschien was het
voor mij toch een goede zaak.
Ik was begin 2020 zenuwachti-
ger dan nu. Dat extra jaar heeft
mij geholpen om mij mentaal
beter voor te bereiden. Ik wist
waar ik mij aan kon verwachten
en ik kon er beter mee om.”

Nina Derwael had de keuze tussen de tijdelijke glorie van
zilver en de eeuwige van goud. Ze koos voor de nooit voor-
bijgaande roem van een olympische titel.

Derwael

‘Dat jaar uitstel
was vervelend,
maar misschien
was het voor 
mij toch een 
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aterdag. Vijfde. Waarin dan? De
4x400m. Oh ja? De gemengde esta-
fette, voor alle duidelijkheid. Oké,… zit
dat ook al op de Spelen? Ja, dat zit ook
al op de Spelen en om heel eerlijk te
zijn: ik ben niet blij dat België geen
medaille heeft – dat zat er nooit in –
maar ik kan daar ook niet om treuren.

Wat allemaal op de Spelen hoort en
wat niet, daar zal ik later deze week

misschien nog eens mijn licht over laten schij-
nen, maar gemengd sporten alvast niet. Waar
het een uiting van is, ik ben er nog niet uit. Van
wokeness? Van paternalisme/maternalisme?
Van onkunde? Van buikkrampen?

Ook hier weer verschilt topsport van het da-
gelijkse leven waarin het juist goed is – dat
wordt toch gezegd – dat vrouwen en mannen
dingen samen doen. Vooral dan dingen die de
vrouw vroeger alleen deed, zoals het huishou-
den, koken, pampers verversen. Of dingen die
de man vroeger alleen deed,
zoals op café gaan, sporten,
voetbal/porno kijken.

Topsport hoort daar niet bij,
met de nadruk op niet. En wel
hierom: de (top)sportende
vrouw is in alle sporten min-
stens tien procent minder per-
formant dan de man en soms
zelfs een kwart minder, als het
om pure kracht gaat. Die
samen laten (top)sporten, dat
geeft ongelukken, dat verschil
is niet om aan te zien en het is
bijzonder verwarrend.

Wel moet even worden aan-
gestipt dat in enkele olympi-
sche sporten vrouwen en
mannen al langer samen spor-
ten, bijvoorbeeld de paarden-
sport. In dressuur winnen
vrouwen het vaker van mannen dan omge-
keerd. Als man ben ik daar blij om. In jumping
doen de vrouwen het ook samen met de man-
nen, maar in al die Spelen hebben ze nog maar
één keer een B-medaille gewonnen. Bij even-
ting gebeurt het wel meer dat vrouwen op het
podium staan. En er is natuurlijk de moeder
van alle gemengde sporten, het gemengd dwei-
len, ook wel bekend als curling.

Nog iets over die verwarring. In de series
van die onzalige gemengde 4x400m bestond
een Britse commentator het om een loper ‘a
tremendous leg’ (bedoeld wordt beurt en niet
been) te laten lopen omdat hij ongeveer ieder-
een net niet dubbelde. Tja, hij liep toen wel in
de beurt met haast alleen vrouwen en dus zag
het er naar uit alsof hij een wereldrecord aan
het verbeteren was. Wedstrijdsport voor de
vrouw is een verhaal dat ongeveer 120 jaar oud

is. Op de eerste Spelen van 1896 waren nog
geen vrouwen aanwezig. Op de tweede van Pa-
rijs wel, in 'elegante' sporten. Later kwamen
daar op vraag van de vrouwen – toegestaan
door oudere witte mannen – andere sporten
bij zoals gymnastiek en ook een beetje lopen.
Maar niet te ver want een transpirerende
vrouw was mensonterend, zei De Coubertin.

Er zijn bijna evenveel vrouwen op deze Spe-
len als mannen en in Parijs zal dat echt gelijk
zijn. Het bijproduct van die positieve discrimi-
natie is dat je met vrouwen minstens zes en in
sommige sporten tien keer betere kansen hebt
om medailles te winnen. Wie dat toejuicht,
denk nog maar even na, want dat komt toch
vooral de rijkere landen met veel atleten ten
goede. Hetzelfde geldt voor de verdubbeling
van de gemengde sporten – van negen naar
achttien – sinds Rio.

Wat heet gemengd? Gemengd dubbeltennis
stond al op het programma in Parijs in 1900 en

bleef erop tot in 1928. Toen
verdween het om pas in 2012
weer op te duiken. Gemengd
tafeltennissen, dat nog maar
bij deze editie olympisch is ge-
worden, is net als gemengd
tennis echt gemengd. Overi-
gens is het gemengd pingpon-
gen gewonnen door Japan.
China geklopt. Human Rights
Watch zag dit weekend twee
nieuwe bewoners bij een her-
opvoedingskamp arriveren.

In tennis en tafeltennis kan
een man een bal naar een
vrouw slaan en omgekeerd.
Dat is gemengd. De meeste ge-
mengde sporten zijn echter
mannen die achter of naast
vrouwen lopen, of zwemmen
of omgekeerd. Nog erger zijn

de gemengde competities waar niets in wordt
gemengd maar gewoon de punten worden op-
geteld.

Neem nu het mixed judo, dat zaterdag zijn
beslag kreeg. Het is niet dat mannen ineens
vrouwen door de tatami konden boren. Drie
vrouwen en drie mannen van elk land namen
het tegen elkaar op. Individueel wonnen de Ja-
panners negen van de vijftien gouden plakken,
maar deze moesten ze aan Frankrijk laten.

In het schieten zijn ze helemaal gek gewor-
den. In 1992 won de Chinese Zhang Shan het
van alle mannen in de skeet (schieten naar din-
gen die in de lucht worden geschoten, ooit
waren dat duiven). Vier jaar later was skeet al-
leen nog voor mannen. Tot in 2000. Toen
mochten vrouwen weer skeeten. En op deze
Spelen – ik verzin niets – is het gemengd schie-
ten weer ingevoerd.

De Belgen finishten als vijfde in de 4x400m gemengde estafette. © BELGA
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Ga eens door je oefening.
“Mijn tkatsjevs waren iets dich-
ter tegen de brug dan dat ik ze
normaal wil. Daarna ging het al-
lemaal snel en aan het einde
was mijn laatste draai wat
scheef en dacht ik: kom op, we
smijten dat hier gewoon om-
hoog. En dan zette ik nog een
stapje bij de landing. De score
was wel correct vond ik.

“Ik dacht dat het goed ge-
noeg moest zijn voor een me-
daille, maar ik moest wel nog
wachten op Iljankova, die
tweede is geworden, en die
twee Chinezen voor ik echt
zeker was van het podium.
Echt, ik ging blij zijn geweest
met elke kleur, zolang ik mijn
oefening had gedaan zoals ik
die wilde doen. Was dan ie-
mand beter geweest, dan was

De Brusselse is
niet hersteld van
een spier -
scheurtje en zou
mentaal ook op
zijn


