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City-voetballer
Benjamin Mendy
zit in hechtenis
De Franse international van Manchester City, Benjamin Mendy
(27), is in voorlopige hechtenis
geplaatst. De verdediger wordt
beschuldigd van vier verkrachtingen en aanranding. Die vonden
plaats in Mendy’s woning in
Cheshire, tussen oktober 2020
en augustus 2021. Hij zou drie
vrouwen aangevallen hebben,
onder wie een minderjarige.
Mendy verscheen gisteren voor
de rechtbank. Hij sprak enkel
om zijn naam, adres en geboortedatum te bevestigen. Op 10
september moet hij opnieuw
voor de rechter verschijnen.
Manchester City schorste de
Franse speler met onmiddellijke
ingang. (AFP/BELGA)
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België zeker van twee bijkomende
medailles op Paralympische Spelen
Tafeltennisser Florian Van Acker
(ITTF 2) heeft zich op de Paralympische Spelen in Tokio gekwaliﬁceerd voor de halve ﬁnales
in de klasse 11. De titelverdediger
was in de kwartﬁnales met 3-1 te
sterk voor de Zuid-Koreaan Kim
Chang Gi (ITTF 10). De setstanden waren 13-11, 11-5, 8-11 en 11-4.
In de halve ﬁnales neemt Van
Acker het op tegen de Australiër
Samuel Philip von Einem (ITTF
3), die de Spanjaard Eduardo Cuesta Martinez (ITTF 5) met 3-1 (811, 11-8, 11-7 en 11-7) versloeg.
Eerder op de dag stootte ook
Laurens Devos (ITTF 1) in de
klasse 9 van het tafeltennis door
naar de laatste vier. Daardoor is
België al zeker van twee bijko-

Tafeltennisser
Florian Van Acker
heeft zich in Tokio
gekwalificeerd
voor de halve
finales

mende medailles. De verliezers
van de halve ﬁnales krijgen namelijk brons.
Eerder veroverde amazone
Michèle George met haar paard
Best of 8 de gouden medaille in
de individuele test van de paradressuur (graad V) in Tokio.
Amazone Manon Claeys pakte
brons op hetzelfde onderdeel in
graad IV en Griet Hoet en pilote
Anneleen Monsieur behaalden
op de piste brons in de 1.000m
tijdrit (WB-klasse).
Devos en Van Acker zijn uittredende paralympische kampioenen van de Spelen in Rio de
Janeiro. Beide Belgen zijn in hun
klasse ook regerend wereld- en
Europees kampioen. (BELGA)

Ronaldo keert na twaalf jaar
terug bij Manchester United
Cristiano Ronaldo keert
naar de Premier League.
De Engelse topclub Manchester United neemt de
Portugese aanvaller over
van Juventus. Manchester
City was ook in de race om
Ronaldo aan te trekken,
maar die onderhandelingen
liepen op niets uit.
Ronaldo speelde van 2003 tot
2009 bij Manchester United. Na
die zes seizoenen kwam hij liefst
negen jaar voor Real Madrid uit.
Bij Juventus zou Ronaldo aan zijn
vierde seizoen beginnen, maar
hij wilde de Italiaanse club graag
verlaten. Ronaldo was naar Juventus gekomen om de Champions League te winnen, maar dat
lukte niet. Hij had nog een contract voor een jaar
“Manchester United is verheugd te kunnen bevestigen dat
de club overeenstemming heeft
bereikt met Juventus over de
transfer van Cristiano Ronaldo,
onder voorbehoud van overeenstemming over persoonlijke
voorwaarden, visum en de medische keuring. Iedereen bij de
club kijkt ernaar uit om Cristiano
terug te verwelkomen in Manchester”, aldus Manchester United in een verklaring.
Ronaldo maakte in zijn eerdere periode bij Man. United, dat
hem in 2003 overnam van Sporting Portugal, 118 doelpunten in
292 wedstrijden. In die periode
won Manchester United acht prijzen, onder meer de Champions
League in 2008. Met Real Madrid
won Ronaldo de Champions
League daarna nog eens vier
keer. De nu 36-jarige Portugees

Cristiano Ronaldo in zijn eerdere periode bij Manchester
United. Hij scoorde er 118 doelpunten in 292 wedstrijden. ©AP

‘Cristiano is
een legende van
deze club. Hij is
de beste speler
aller tijden’
OLE GUNNAR SOLSKJAER
COACH MAN. UNITED

werd in 2008, 2013, 2014, 2016
en 2017 uitgeroepen tot beste
voetballer van de wereld.
Financiële details maakten Juventus en Manchester United
niet bekend, maar volgens Britse
en Italiaanse media betaalt United 28 miljoen euro voor Ronaldo, die een contract voor
twee seizoenen zou gaan ondertekenen.

“Cristiano is een legende van
deze club. Hij is de beste speler
aller tijden, als je het mij vraagt”,
zei trainer Ole Gunnar Solskjaer
van Manchester United.
Intussen maakt het Stade Auguste Delaune in Reims zich op
voor die andere wereldster, een
‘once in a lifetime’: de première
van Lionel Messi voor PSG, zijn
eerste clubwedstrijd in een
ander shirt dan dat van FC Barcelona.
Het debuut van Lionel Messi
voor PSG beroert. Het valt ook
af te leiden uit de prijzen op
websites waar Reims-fans hun
tickets aanbieden voor verkoop.
Op de zwarte markt wordt er tot
1.000 euro gevraagd voor de
eerste van Messi bij een andere
club dan FC Barcelona. (ANP/HLN)

De 3x3 Lions in actie tegen de Serven voor brons op de Spelen. © BELGA

a drie dagen diep nadenken, raadpleer een zootje van gemaakt in de aanloop naar
gen van het ethisch kompas, en een
de Spelen door op geen enkel moment de prosportieve realitycheck: achter hun
cedure te controleren waardoor fraude op grote
computer gezeten hebben de 3x3 Belschaal mogelijk was. Het zou wel heel vreemd
gian Lions zich niet gedragen zoals
zijn als alleen de Belgen zich achter de compuhet hoort, maar dat doet niks af van
ter hebben gezet en handig gebruik hebben gehun prestaties op het veld. Zonder
maakt van de systeemfouten bij de FIBA. De
dat creatieve computeren was er van
verantwoordelijkheid van de Belgische bond in
dat pleintjesbasketballen in Tokio
deze al bij al grappige affaire? Olympische kwaevenwel geen sprake geweest en dat is liﬁcatie is de unieke bevoegdheid van de intervoorwaar een probleem.
nationale federatie, niet van de KBBB. Wat niet
Hier is wat de 3x3 Lions hebben uitgevreten.
belet dat ook die beter had moeten opletten.
(Dit is bedoeld voor wie alleen maar de koppen
Al die beschouwingen daar gelaten, hebben
leest in de kranten en op de sites.) De aanleidie Belgian Lions het sportief wel meer dan
ding om te mispeuteren was de vaststelling in
waargemaakt. In Graz ging het op het eerste
2019 dat basketbaldwerg België geen punten geOKT nog mis, maar in Debrecen hebben ze zich
noeg had in de ranking om in aanmerking te
tegen de thuisploeg geplaatst voor Tokio. Ze
komen voor een plek in een
hebben géén wedstrijden omolympisch kwaliﬁcatietoernooi
gekocht, laat dat duidelijk zijn.
(OKT). Dat vonden de Lions
Ook in Tokio niet. Daar klopten
dieptreurig, want ze waren
ze zelfs latere winnaar Letland
Ná de Spelen,
ervan overtuigd dat ze een
in de poule.
kans hadden om die kwaliﬁcaIn de halve ﬁnale kregen ze
het eeuwige
tie af te dwingen en in op de
klop van diezelfde Letten en in
gedoe met de
Olympische Spelen thuishoorde wedstrijd om brons kwakwalificatieden.
men de Lions er ook niet aan te
De truc om België hoger te
pas tegen Servië. Die laatste
procedures
krijgen in de ranking, was veel
twee wedstrijden waren een
en de mooie
3x3-toernooien organiseren en
sof. Wisten ze toen al wat hen
winnen. Dat had gekund, maar
boven het hoofd hing en lieten
sportieve
daar heb je tijd, toernooien en
ze het bewust schieten? Ze
afloop
vooral de spelers voor nodig.
mogen alvast blij zijn dat ze
In een klein land dat bovendien
geen medaille hebben gewonkennende,
een toevluchtsoord is voor Cnen. Een verplichte teruggave
had ik dat
en D-spelers uit de Balkan en
had hen voor de eeuwigheid
de VS, lopen die Belgen niet
een vermelding bezorgd op alle
verhaal niet
dik.
Wikipedia-pagina’s en naslagopgeschreven
Wie, wat, waar en hoe heeft
werken over Tokio 2020.
beslist om over te gaan tot het
Ten slotte nog een woordje
computermatig invoeren van
voor wie het vergrijp van de
ﬁctieve toernooien, doet er niet
Belgian Lions naar de media
toe. Tenzij het die aankomende notaris is gelekte en hen (naar verluidt) hiermee chanweest. Het notariaat heeft een nogal strenge geteerde. Tenzij u een tegenstander bent die
dragscode naar het schijnt en of creatief
heeft geleden onder het creatief computeren
boekhouden met sportieve resultaten – adminivan Celis en co., maar die kans is erg klein,
stratieve fraude dus – bij die club door de beubent u meer dan een beetje laf. Aan de colgel kan, is hoogst onzeker.
lega’s die uitstekend journalistiek werk hebben
Even terug naar de essentie, in deze niet ongeleverd: als ik dit nieuws in mijn mailbox had
belangrijk. 3x3 is bezigheidstherapie voor gegekregen, vóór Tokio, had ik het ook gebracht.
buisde basketbalspelers en hoort niet thuis op
Ná de Olympische Spelen, het eeuwige gedoe
de Olympische Spelen. Voorlopig althans. Jawel, met de kwaliﬁcatieprocedures van nieuwe dis3x3 is spektakel, het is snel, het is mooi om naar ciplines en sporten en de mooie sportieve afte kijken, maar niet alles wat snel, mooi en
loop kennende, neen, dan denk ik niet dat ik
spektakel is, verdient de olympische status. De
dat verhaal had opgeschreven als Het Groot
kans dat pleintjesbasket een eigen weg inslaat
Schandaal.
zoals beachvolleybal, is niet bijster groot.
Dat is het ook niet. De Belgian Lions hebben
Dat gehannes met de kwaliﬁcatie alleen al...
zichzelf met een administratief handigheidje op
U zou eens moeten weten wat een team in een
de weg naar Tokio gezet, maar de eigenlijke
echte teamsport moet doen om op de Spelen te
kwaliﬁcatie hebben ze sportief afgedwongen en
geraken. Alvast heel wat meer dan een account
eenmaal in Tokio hebben ze zich ook nog eens
aanmaken bij de internationale basketbalbond
de darmen uit het lijf gespeeld. Dat verdient
en wat resultaten van toernooien ingeven.
waardering. Noem het voor mijn part onjournaDe internationale basketbalbond FIBA heeft
listieke sympathie, ik beken.
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