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ag dertien van zestien op de Olympi-
sche Spelen en tijd om er een lap op
te geven. Journalistiek, columnistisch
en sportief als het even kan. Vandaag
kan België twee gouden medailles en
een zilveren winnen. Ga maar even
terug in de geschiedenis, dat is dit
land na de Tweede Wereldoorlog nog
nooit overkomen.

Sowieso zijn wij Belgen geen speci-
alisten in olympisch goud ophalen. Peking
2008 was daarop een uitzondering, maar dat
ging in twee schuifjes. Op de laatste vrijdag
toen België nog medailleloos, moedeloos en
wezenloos rondhuppelde haalde de 4x100 bij
de vrouwen een mooie zilveren medaille ach-
ter Rusland. Een jaar later werd dat omgezet in
goud omdat ze bij een Russin iets in de urine
hadden gevonden dat daar niet mocht in zit-
ten. Doping dus. Een dag na die mooie me-
daille won Tia Hellebaut het toen nog enige
Belgische goud in het hoog-
springen. Een topmedaille.
Twee medailles, twee keer
goud.

Twee keer goud op de Spe-
len is zeldzaam voor dit land.
Het is het Belgian Olympic
Team overkomen – dat is niet
overdreven – op de eerste dag
in Rio toen Greg Van Avermaet
verrassend voorop geraakte en
de sprint won van Jakob
Fuglsang. In de tweede week
kwam Nafi Thiam van onge-
veer nergens uit en liep,
sprong en gooide zich naar de
eerste plaats in de zevenkamp.

Twee keer goud haalden we
ook in Atlanta 1996 en wie er
bij was herinnert zich nog dat
elke Belg in Atlanta de eerste
zondag van de Spelen werd bekeken alsof hij
plots deel uitmaakte van een ineens wakker
geworden sportieve supernatie. Een minder
aangenaam bijproduct was dat we ook werden
gefeliciteerd. Ik zelfs door (toen nog) prins
Filip, en een collega van Le Soir bezwoer mij
dat Filip dacht dat ik Fred Deburghgraeve was.

Op die gloriedag van Fredje won België nog
een medaille. Dat was het judobrons van Harry
Van Barneveld. Heerlijke gast, de Harry, ik
hoor het hem nog zeggen: “We winnen haast
nooit medailles op de Spelen en als ik er een
keer één win is er godverdomme iemand die
tegelijk met mij goud moet winnen.” Zo was
het maar net, Harry’s triomf raakte onderge-
sneeuwd.

Zeker toen het een dag later weer prijs was,
nu met een andere judoka: Ulla Werbrouck
smeerde met een sublieme overname een Ja-

panse een ippon aan. Het was de start van wat
tot op heden de meest succesvolle Spelen aller
(moderne) tijden zijn geworden voor België:
zes medailles, waarvan twee keer goud.

Daarom zou het zo mooi zijn als België er
vandaag twee keer goud bij doet. Drie keer
goud heeft België nog nooit gehad, tenzij dan
op de eigen Spelen in Antwerpen in 1920
(veertien keer goud) en vier jaar later in Parijs
(drie keer goud). Op de eerste moderne Olym-
pische Spelen in Parijs in 1896 was dit land
zelfs vijf keer de allerbeste.

De zeven medailles en twee keer goud van
de Spelen in 1948 in Londen is het naoorlogs
record voor dit land. Aan zeven geraakt België
in Tokio niet meer, of het zou alle grote en
kleine kansen in medailles moeten omzetten.
Vandaag zal daar zeker wat bij komen. Te be-
ginnen morgenavond rond de klok van halftien
hier in Tokio, dus zeven uur vroeger bij u, als
de hockeyers klaar zijn met hun finale tegen

Australië. Rond die tijd wordt
ook de afsluitende 800 meter
gelopen in de zevenkamp voor
de vrouwen.

Om het met José De Cauwer
te zeggen: het zou zomaar
 kunnen dat we binnen de vijf
minuten twee extra gouden
medailles ophalen. Of niet na-
tuurlijk, want wij blijven Bel-
gië, een sportland waarmee
het vaker mis gaat dan goed.

In die hockeymannen heb ik
wel vertrouwen. Dat hele ma-
nagement is ook zo on-Bel-
gisch als maar kan en dat heeft
zo zijn voordelen als het erop
aankomt om recht op een doel
af te gaan. De ploeg lijkt mij
 fysiek op en top en hun wil om
te winnen en geloof in eigen

kunnen is groter dan ooit tevoren bij een Bel-
gisch team. De kans dat dit wel goed komt, is
groot.

Wat Nafi Thiam betreft zijn de meningen
onder de atletiekkenners na haar eerste dag
verdeeld. Sowieso is ze er na vier proeven nog
niet in geslaagd ook maar één keer in de buurt
van een persoonlijk record te komen. De con-
currentie is ook niet top en toch staat ze pas
derde na de eerste dag en dat is haar nog niet
al te vaak overkomen. Evenmin dat de tweede
een Belgische is die 20 punten voorsprong
heeft op haar en de eerste een Nederlandse die
al 47 punten bonus heeft. Als alles meezit, kun-
nen we vandaag zelfs drie medailles winnen:
twee keer goud en één keer zilver. Zit alles
tegen, dan is het één keer zilver. Van één me-
daille zijn we zeker: de hockeyers winnen min-
stens zilver.

Hockeyers John-John Dohmen en Cédric Charlier vallen elkaar in de armen na de halve finale.
Vandaag om 12 uur spelen ze tegen Australië voor de gouden medaille. © PhoTo neWs
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Het is heel overweldigend allemaal, 
maar ik probeer ervan te genieten

GYMNASTE NINA DERWAEL, IN ‘STUDIO TOKIO’

Niels Bruynseels had zich zo-
veel voorgesteld van zijn de-
buut op de Spelen in Tokio. Zijn
toppaard Delux had zich dins-
dag nog foutloos voor de finale
geplaatst. Maar gisteren tijdens
de warming-up trapte Delux bij
de landing van een sprong op
zijn hoefijzer. “Dat veroor-
zaakte onzekerheid. Het paard
leek oké, maar het duurde even
voor het hoefijzer er weer op-
stond en intussen is het paard
afgekoeld”, zegt Bruynseels. 

Allesbehalve een ideale aan-
loop en nog voor de vierde hin-
dernis gaf het paard er zelf de
brui aan. Mogelijk voelde het
pijn door het afgetrapte hoef-
ijzer. “Ik voelde al bij de tweede

Bruynseels pechvogel in jumpingfinale,
Devos houdt zich klaar voor team

hindernis dat het paard niet
comfortabel sprong. Het heeft
geen zin om dan te forceren.
We moeten nu zien of er een
blessure is of niet.”

Volgens Bruynseels komt een
afgetrapte hoefijzer voor een
wedstrijd weleens voor, maar
het blijft brute pech. “Dat is zo-
als bij een voetballer die zijn
schoen uitgetrapt ziet door
erop te gaan staan. Klak, en het
hoefijzer vliegt weg.”

Na het onderzoek van het
paard zal het Belgische team
beslissen of Bruynseels nog kan
deelnemen aan de teamkwali-
ficaties morgen. Met Pieter
 Devos heeft België een sterke
reservist achter de hand. (BF)

Springruiter Niels Bruynseels
en zijn paard Delux. © Belga

De Grasse sprint
naar goud op
200 meter

de Canadees andre de grasse
heeft de gouden medaille ver-
overd op de 200 meter in een
tijd van 19.62. Zondag snelde
De Grasse al naar brons op
de 100 meter. de verenigde
staten moesten gisteren tevre-
den zijn met zilver en brons.
Kenneth Bednarek werd tweede
in 19.68. de regerende wereld-
kampioen noah lyles, op papier
de snelste man van het pak, viel
stil op het eind en finishte in
19.74. Zijn zeventienjarige land-
genoot erriyon Knighton viel net
naast het podium in 19.93. op
de vorige spelen in rio liep de
grasse op de 200 meter naar
zilver, achter het Jamaicaanse
fenomeen usain Bolt. (Belga)

De Ketele rijdt omnium
tegen wil en dank
Kenny De Ketele is vandaag de
Belgische deelnemer aan het
omnium. Tegen wil en dank,
geeft hij eerlijk toe. “Het is niet
mijn eerste doel. Ik ben hier
vooral om de ploegkoers te rij-
den met Robbe Ghys. In de
kwalificatieperiode heb ik geen
enkel omnium betwist en ik
heb er ook totaal niet voor ge-
traind.” 

De Ketele en Ghys zijn de
enige twee mannelijke Belgen
in het olympisch baanwielren-
nen en dus moet één van hen
het omnium rijden. Jammer,
vindt De Ketele dat. “De meeste
naties in de ploegkoers brengen
ook een achtervolgingskwartet
in competitie. Dat maakt hun

keuzepalet groter. Eigenlijk zou-
den ze voor het omnium een
apart ticket moeten uitschrij-
ven. Dan had Lindsay De Vylder
die selectie verdiend. Ik had het
die jongen zo gegund. Dat hij
nu moet thuisblijven, is ver-
schrikkelijk.” 

De Ketele is wel zinnens om
zijn huid duur te verkopen in
de Izu Velodrome. “Go with the
flow en zien wat er in zit”, is
zijn motto. “Zonder mezelf met
druk op te zadelen. Hier en
daar kan ik een klein risicootje
nemen. Ik beschouw het als
een goeie training voor de
ploegkoers van zaterdag, het
enige nummer waarin we echt
kans maken.” (JdK)

Ganna sleurt
Italiaanse ploeg
naar recordtijd

Italië heeft op de wielerbaan van
Izu het goud veroverd in de
ploegachtervolging. onder im-
puls van Filippo ganna versloe-
gen ze in de finale denemarken
in een wereldrecord (3:42.032).
dat was nog net iets sneller dan
in de reeksen toen ganna met
simone Consonni, Francesco
lamon en Jonathan milan al tot
3:42.307 was gekomen. De
scherpe 3:42.198 van de De-
nen leverde dus slechts zilver
op. denemarken was naar Tokio
afgezakt als wereldrecordhou-
der met 3:44.672, anderhalf jaar
geleden gereden op het WK in
Berlijn. het brons ging naar
australië, mede door een val bij
de nieuw-Zeelanders. (anP)

Medailles voor
skaters van 12,
13 en 19 jaar

het zou het podium van een
jeugdtoernooi kunnen zijn,
maar het gaat om de top drie
van het olympisch skateboarden
bij de vrouwen. In de park-disci-
pline sprongen vooral de Ja-
panse Kokona hiraki (12) en de
Britse sky Brown (13) in het oog.
Beiden zijn de jongste olympiërs
ooit voor hun land. Het goud
ging naar Sakura Yosozumi
(19). Terwijl gymnasten pas
 mogen deelnemen wanneer ze
zestien worden in het jaar van
de spelen zijn er voor skaters
geen restricties. de jongste me-
daillewinnaar ooit is de griek
dimitrios loundras, die in 1896
brons haalde in de teamgym-
nastiek als tienjarige. (Belga)

Van der Plaetsen 
verlaat olympische
tienkamp in rolstoel
Tot 10.02 uur was er geen
vuiltje aan de lucht voor
Thomas Van der Plaetsen.
Maar bij zijn eerste poging
in het verspringen raakte
de tienkamper ernstig
geblesseerd.

De dag begon veelbelovend
voor Van der Plaetsen, die in
bloedvorm naar Tokio afreisde.
Eind mei greep hij in Götzis zijn
ticket voor de Spelen met een
persoonlijk record van 8.430
punten en hij geloofde er rots-
vast in dat hij die score hier nog
kon optrekken. De man uit
Deinze spurtte naar 11.05 op de
100 meter, 16 honderdsten snel-
ler dan in Götzis. Hij lag 36 pun-
ten voor op zijn schema.

Nog geen uur later tuimelde
Van der Plaetsen van zijn wolk.
Bij zijn eerste poging in het ver-
springen greep hij naar zijn bil,
kon niet afzetten en kwam ten
val in de zandbak. Meteen was
duidelijk dat zijn Spelen gedaan
waren. De dertigjarige atleet
werd in een rolstoel van de
piste gereden en onmiddellijk
naar het ziekenhuis vervoerd.

Daar bevestigde een scan de
vrees: Van der Plaetsen
scheurde zijn hamstrings,
kneusde zijn knie en ook de li-
gamenten van zijn rechtervoet
zijn geraakt. Naar alle waar-
schijnlijkheid zal hij maanden
buiten strijd zijn. Hij zal zo snel
mogelijk naar België vliegen 
om daar een tweede mening te
vragen, zo meldt zijn zus en ma-
nager Helena Van der Plaetsen.

“Thomas is vreselijk ontgoo-
cheld,” vertelt ze. “Het is niet
ongewoon dat hij wat aan zijn
hamstrings voelt en we waren
niet ongerust toen hij even naar
zijn bil tastte. Misschien wilde
hij het te goed doen. Thomas
voelde zich klaar om zijn pr te
verbeteren en misschien zelfs
het Belgisch record aan te val-
len. Maar het draait op een
grote teleurstelling uit.”

Het verhaal van Van der Pla-
etsen is er een met veel pieken
en dalen. De manager knikt:
“Het is veel tegenslag voor één
persoon. Hij heeft nog nooit
kunnen tonen wat hij intrinsiek
precies waard is. Welke veer-
kracht hij nog heeft om terug
te komen? Hij vocht ook terug
van andere blessures, van kan-
ker zelfs.”

Tot slot zal Van der Plaetsen
met een klein hartje moeten af-
wachten of Sport Vlaanderen
zijn contract verlengt. “Daar
denken we nu even niet aan”,
besluit zijn zus. “Hopelijk geven
ze hem een beetje respijt.” (vh)

‘Hij voelde zich
klaar om het

Belgisch record
aan te vallen.

Maar het werd 
een teleurstelling’
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