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Ik heb twintig koppen koffie gedronken
om rustig te worden. De laatste twee
rondjes voelden goed vanavond 

DE NEDERLANDSE SIFAN HASSAN WON GOUD OP DE 5.000 METER NA EEN VAL IN DE SERIES VAN DE 1.500 METER, VIA ANP 
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k zat er op te wachten maar het kwam
maar niet. Elke Spelen heb ik ze al gehad:
de olympische blues. Het heeft niks te
maken met heimwee, misschien wel met
oververzadiging. Sinds vandaag is het er,
het gevoel dat het nergens meer om gaat
op deze Olympische Spelen.

Terwijl ik dit tik, zit ik bij België tegen
China basketbal. Het is rusten, de Belgian
Cats staan een puntje in het krijt. Zopas

heb ik de bevestiging gekregen dat er plaats is
voor mij op de perstribune van het hockey
voor de halve finale tegen India, die al achter
de rug is wanneer u dit leest. Al die procedu-
res, dat is om stilaan moedeloos van te wor-
den. Op elke tribune in elke hal of elke venue
kan je steevast nog een heel Japans leger en
wat middelbare scholen een zitje geven met
covidafstand ertussen, maar toch vragen ze al-
tijd weer of ik mij heb aangemeld en waar mijn
toestemmingsmail dan wel is.

Er komen nog zoveel ple-
zante dingen om naar uit te kij-
ken en toch, vanaf nu bloeden
de Olympische Spelen stilaan
dood. Vandaag zag ik de eerste
vertrekkers in het hotel. “Arri-
ving?”, vroeg ik. “Going”, zei de
man. Een Amerikaan van het
blad en de site The Swimming
World. Tja, die heeft hier niks
meer te zoeken. Zwemmen is
klaar. Alles wat nu nog in het
bad gebeurt, is niet langer
rechtdoor van muur naar
muur, maar is achter een bal
aanzwemmen en terwijl trap-
pen uitdelend of zo schoon mo-
gelijk figuren maken.

Ik las ergens een tweet van
een collega die zich verbaasde
over al die zwemmedailles en
een andere tweet van iemand die de wegrit ver-
geleek met een zwemtoernooi. Ja, er wordt be-
hoorlijk meer gezwommen op Olympische
Spelen dan er wordt gefietst. Dat heeft zo zijn
reden. Ten eerste is zwemmen een wereldsport
en wielrennen een bijzonder kleine sport, het
economisch belang ervan is te vergelijken met
dat van badminton. Ten tweede is wielrennen
lang een olympische sport voor amateurs ge-
weest en de eerste keer dat de profs er waren,
trokken ze ook hun neus op voor het wielren-
nen. 

Dat is overigens nog steeds zo. Er is echt
geen enkele sporter die zo uitgewoond arriveert
op de Spelen als de renner die de Tour heeft ge-
reden en denkt, nu gaan we nog even een me-
dailletje meegraaien. Ik begeef mij nu op glad
ijs, want als je in koersland België het belang
van die gewonnen Tour-ritten durft te relative-

ren tegenover het belang van een olympische
medaille, word je stante pede gecanceld.

Van cancellen gesproken, ik had een gesprek
met een collega die ik in de konbini (de super-
markt, red.) om de hoek tegen het lijf liep. Ik
kende hem niet en hij mij niet, maar in het
Tokio van juli-augustus 2021 herken je je colle-
ga’s aan hun uiterlijk: elke niet-Japanner is hier
betrokken bij de Olympische Spelen en veel
kans dat het een journalist is of iemand van de
audiovisuele media. Soms zijn dat ook journalis-
ten, soms zijn dat supporters die het goed kun-
nen uitleggen en goed kunnen schreeuwen dat
er iets gebeurt.

De collega was een Litouwer en ik begon
over basketbal en Arvydas Sabonis en de shirts
van Barcelona 1992, maar hij had niks met bas-
ketbal en was hier voor de moderne pentatlon.
Ik zei: zo, u bent die journalist die daar over
schrijft? En hij begon een hele uitleg, nog voor
ik mijn zin had kunnen afmaken, over hoe

mooi die sport wel is, hoe
sterk de pentatleten en hoe
spectaculair enzovoort. Ik ant-
woordde standaard: niet alles
wat mooi is en spectaculair
hoort op de Spelen en dat
geldt in de eerste plaats voor
de moderne pentatlon.

Toen begon hij weer over
traditionele sporten en tegen
zijn ultieme argument had ik
geen verweer: of ik dat circus
met die onnozele kleine fietsjes
dan de olympische status
waard vond. Ik betaalde, liep
met hem naar buiten, klopte
hem op de rug (wat verboden
is, want we mogen geen andere
mensen aanraken) en zei: als je
het over dat freestyle BMX
hebt, daar heb je helemaal ge-

lijk in, wat een onzin.
Na introspectie denk ik dat dit gesprek de

uiteindelijke trigger is geweest van mijn olym-
pische blues. Ik heb afgelopen nacht ge-
droomd van skateboarden, een sport of wat
daarvoor moet doorgaan, waar dertienjarigen
gouden medailles in winnen. In mijn slaap trok
ik de conclusie dat kinderen die te jong zijn
voor de Youth Olympic Games – waar de mini-
mumleeftijd veertien is –, op de Olympische
Spelen voor volwassenen medailles mogen
winnen. Sporten waar kinderen winnen van
volwassenen zijn geen sporten, maar spelle-
tjes. Over drie jaar krijgen we breakdance op
de Spelen, maar dat mogen we zo niet noemen
op straffe van cancelling. Sporten hebben nu
ook hun deadname, waar gaat dat heen?

En de Cats hebben verloren. Neen, die blues
gaat voorlopig niet weg.   

De Britse Sky Brown (13 jaar) op training in het Ariake Skateboard Park. © PHOTO NEWS
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Olympische blues  

voor mij in deze periode is geweest. We hebben
veel steun aan elkaar. Hoe we dat gaan doen met
al die trainingen zullen we onderling bespreken.
Die afstand kan ik niet zomaar op en af rijden.
Het is bijna 2 uur en 40 minuten als je goed kan
doorrijden, maar je moet ook over de Antwerpse
ring.”

Ga je nieuwe uitdagingen allround zoeken,
door meer op de sprong en de grond te
oefenen?
“Dat weten we nog niet. Ik ga
dat wat uitzoeken in de periode
dat ik rust heb. En als ik dan
weer met volle focus in de zaal
sta, zien we wel wat dat geeft.”

Of kan je nog de
moeilijkheidsgraad van je
brugoefening verhogen?
“We hebben tijd. We hebben
drie jaar om eraan te werken.
De code (regelboek van het score -
systeem, red.) verandert ook
weer, we gaan dat moeten uit-
stippelen.”

Hoe historisch schat je je prestatie in. Je staat
nu naast kampioenen als Nafi Thiam, Tia
Hellebaut of een Justine Henin in de
Belgische sport?
“Dat weet ik nog niet. Dat gaat me wat overvallen
als ik terug in België ben.”

Wat doet je het dat Henin nu zelf in de tribune

bewonderend naar je zat te kijken?
“Dat is gek. Zij zijn sportmensen naar wie ik zelf
heel hard opkijk. Om nu te zien hoe zij voor mij
supporteren en blij zijn, daar ben ik wel trots op.”

Misschien komen er nu ook veel kleine 
‘Nina’s’ die door jouw prestatie willen 
turnen?
“Ik hoop het, dat ik mensen en kinderen aan 
het turnen kan krijgen.”

Aan je gouden medaille
hangt een premie vast van
50.000 euro. Is dat veel geld
voor een gymnaste?
“Dat is veel geld, ja. We zijn dat
niet gewend om zoveel prijzen-
geld te krijgen (zie kader). Die
medaille is voor mij wel het
mooiste. Maar ik weet nog niet
wat ik met dat geld ga doen. Ik
ben nog jong. Ik kan sparen.
Maar ik heb ook tegen mezelf
gezegd dat ik me een cadeautje
ga doen als ik op de Spelen
goed presteer.”

Je hebt ook heel wat pins aan je
accreditatiekoordje hangen. Verzamel je 
die?
“Ja, ik heb er ook van Rio. Op mijn kamer hangt
een wereldkaart. Ik zet pins op alle landen waar
ik al geweest bent. Dat zijn er al redelijk veel. Ik
begin al te kijken in welke landen ik nog níét ge-
weest ben.” (lacht) (BF) 

Krijgt Derwael loon naar werken?
Tegenover het goud van
Nina Derwael staat een
schamel loon bij Sport
Vlaanderen. Moet een
wereldster niet wat meer
gepamperd worden?

MICHIEL MARTIN

Derwael is “niet gewend om
zoveel prijzengeld te krijgen”,
vertelt ze aan Het Laatste
Nieuws. De premie van 50.000
euro die het BOIC aan gouden-
medaillewinnaars uitkeert, is
best rijkelijk naar West-Euro-
pese normen. In Nederland
(30.000 euro) of Duitsland
(20.000 euro) moeten ze het
met minder doen. Toch staat
het in schril contrast met de
dagelijkse inkomsten waar
Derwael, wereldster in een
wereldsport, op terugvalt. 

Als gymnaste staat ze onder
contract bij Sport Vlaanderen,
waar het loon op basis van op-
leidingsniveau en anciënniteit
berekend wordt. Als topsport-
student valt ze nog eens terug
op 80 procent. Een schatting
via de Vlaamse salarissimula-
tor geeft voor Derwael (schaal
C111 en 3 jaar anciënniteit) dan
een netto maandloon van
circa 1.350 euro.

“Het is een realiteit dat top-

ger dan bij ons.”
Het is dus aan Derwael zelf

om haar inkomsten op te
schroeven, via toernooipre-
mies of sponsors. Die eerste
zijn ook pover – 2.725 euro
voor een wereldtitel in 2019.
Van de laatste heeft ze er al
een resem: onder meer VDK,
de Hollebeekhoeve en Audi.
Wellicht zal een olympische ti-
tel haar op dat vlak geen wind-
eieren leggen, maar volgens
Moriau blijft de balans be-
scheiden: “Een Amerikaanse
gymnaste van haar niveau
hoeft nooit meer te werken,
Nina zal haar diploma nog
goed kunnen gebruiken.”

Moet verloning niet gekop-
peld zijn aan prestaties? Vol-
gens Vlaams minister van
Sport Ben Weyts (N-VA) niet.
“Het huidige systeem is helder,
en hoe meet je een prestatie
af tussen verschillende spor-
ten? Dat is geen wenselijke dis-
cussie.” Volgens hem zou een
tax shelter systeem, waarbij het
voor bedrijven fiscaal aantrek-
kelijker wordt om atleten te
ondersteunen, wel een goede
oplossing kunnen zijn. “Maar
dat is een federale materie. Wij
hebben het topsportbudget in
deze regeerperiode al met 8
procent opgetrokken.”  

‘Een volledig
sabbatjaar zoals
Simone Biles 
zou te lang zijn
voor mij. Ik kan
niet een volledig
jaar niks doen’  

sporters, op voetbal en wielren-
nen na, zwaar onderbetaald
worden”, zegt Tim Moriau, top-
sportmanager bij GymFed.
Naast het loon wordt wel voor-
zien in bredere ondersteuning
zoals infrastructuur, program-
makosten en omkadering, stelt
Sport Vlaanderen. Volgens Tom
Coeckelberghs, afdelingshoofd
topsport bij Sport Vlaanderen,
is die situatie ook helemaal in
lijn met de buurlanden. “In Ne-
derland werken ze met een ‘sti-
pendium’, en dat bedrag is la-

De Belgian Cats komen morgen
(om 10.20 uur Belgische tijd) in
de kwartfinales uit tegen Japan.
Ze sloten gisteren de groepsfase
op de Spelen af met een 62-74-
nederlaag tegen China. De Belgi-
sche vrouwen, die voordien al
zeker waren van de kwalificatie
voor de tweede ronde, waren als
beste tweede net als de groeps-
winnaars reekshoofd bij de loting
voor de kwartfinales.

Japan eindigde in zijn poule
als tweede na de Verenigde Sta-
ten, maar voor Frankrijk. De Ja-
panse vrouwen wonnen verras-
send tegen Frankrijk (74-70) en
versloegen ook Nigeria (102-83).
Tussendoor verloren ze van de
VS (86-69).

Belgian Cats kijken in kwartfinales 
thuisland Japan in de ogen  

Als de Cats het thuisland over
de knie leggen, wacht in de halve
finales Frankrijk of Spanje. In de
andere kwartfinales treft topfa-
voriet en titelverdediger de Ver-
enigde Staten in een kraker Aus-
tralië; China ontmoet Servië.

Voor de Belgische vrouwen-
basketploeg is het de eerste keer
dat ze mag aantreden op de
Olympische Spelen. Aan erva-
ring op toptoernooien echter
geen gebrek, met twee keer EK-
brons (2021 en 2017) en een
vierde plaats op het WK van 2018
in Tenerife. Eerder op de Spelen
pakten ze uit met een stuntzege
tegen Australië (70-85) en vlotte
winst tegen het zwakke broertje
Puerto Rico (87-52). (BELGA)

Emma Meesseman in actie
tegen China. De cats verloren
met 62-74. © PHOTO NEWS

50.000
De premie die het BOIC aan
goudenmedaillewinnaars

uitkeert, ligt hoger dan die 
in Nederland of Duitsland  

Derwael zou bij Sport
Vlaanderen een netto

maandloon van naar schatting
1.350 euro ontvangen   

€1.350


