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Laurens Devos verlengt zijn
olympische titel in het tafeltennis
Tafeltennisser Laurens Devos
heeft zijn tweede opeenvolgende paralympische titel in de
klasse 9 gepakt. Devos, de nummer een van de wereld, versloeg in de ﬁnale de Australiër
Lin Ma (ITTF 3) in vier sets
(9-11, 11-6, 11-3 en 11-3).
“Ik ben ongelooﬂijk blij dat
ik mijn titel heb kunnen verlengen”, begon Devos zijn verhaal.
“Vijf jaar geleden was het natuurlijk ook moeilijk, maar deze
keer waren het wel meer spannende matchen. Iedereen
werkt elke dag hard om die gouden medaille te halen. Elke speler is hier op zijn best.”
“De eerste set verlies ik nog,
maar ik werd daar niet zenuw-

‘Ik was heel
gedreven. Ik
wilde alles geven
en geen spijt
hebben achteraf.
En het is gelukt’
LAURENS DEVOS

achtig van. Ik mis drie of vier
ballen die ik niet zou mogen
missen. En ik wist dat dat het
verschil was. Als ik die in de volgende sets op tafel zou slaan,
zou het lukken. Ik ben rustig gebleven, heb tactisch lichtjes bijgestuurd en miste nog weinig.
Ik was heel gedreven. Ik wilde
alles geven en geen spijt hebben
achteraf. En het is gelukt. Ik heb
goud. Ik heb het even moeilijk
gehad in de coronaperiode. Ik
had even geen zin meer om te
trainen, maar ik ben nu zo blij
dat ik heb doorgezet.”
“In het dorp is geen alcohol
te krijgen, dus ik weet niet hoe
we het gaan vieren”, grijnsde
Devos. (BELGA)

Twee Afghaanse
paralympiërs
toch naar Tokio

Florian Van Acker moet
tevreden zijn met brons

De twee Afghaanse paralympiërs
die uit hun land geëvacueerd
werden na de machtsovername
door de taliban, zijn zaterdag
dan toch aangekomen in Tokio.
Ze zullen deelnemen aan de Paralympische Spelen, zo bevestigde het Internationaal Paralympisch Comité. Het gaat om Zakia
Khudadadi (taekwondo) en Hossain Rasouli (atletiek). Vorige
week werden ze vanuit Afghanistan geëvacueerd naar Parijs. Daar waren ze in veiligheid
gebracht, al zag het er niet naar
uit dat ze toch nog naar Japan
zouden kunnen afzakken. De
23-jarige Khudadadi wordt de
eerste Afghaanse vrouw ooit op
de Paralympics. (BELGA)

Florian Van Acker (ITTF 2) is er
niet in geslaagd zich te plaatsen
voor de ﬁnale van het tafeltennistoernooi in de klasse 11 op de
Paralympische Spelen. De 24-jarige West-Vlaming verloor in zijn
halve ﬁnale met 3-2 van Samuel
Philip von Einem (ITTF 3).
Van Acker nam nochtans een
0-2 voorsprong. Hij won de eerste twee sets met 11-4, maar
moest nadien met 11-9, 11-8 en 115 plooien voor de Australiër.
“De omstandigheden zijn wat
ze zijn”, begon Van Acker zijn
uitleg. “Ik kom twee sets voor en
heb geen last van vocht. Het ging
heel goed. Vanaf de derde set begon het opnieuw. Ik sloeg een
paar keer in het net en kreeg het

benauwd. De vochtige omstandigheden speelden op. Mijn tegenstander speelde beter, en ik
werd gefrustreerd. Ik probeerde
dat nog wel te onderdrukken,
maar het heeft niet geholpen.”
Van Acker werd in 2016 paralympisch kampioen. Een verlenging van zijn titel zat er niet in.
“Ik ben daar heel ontgoocheld
over”, zei hij. “In het verleden
won ik altijd van deze tegenstander. Enkel de eerste twee sets
haalde ik mijn normale niveau.”
Van Acker eindigde met een
positieve noot. “Ik ben ook wel
tevreden met het brons. Mijn
bedoeling was toch sowieso een
medaille halen. En dat is gelukt.” (BELGA)

Recordverlies van 17 miljard
voor organisatie Spelen in Tokio
De Paralympische Spelen
zijn nog niet halfweg, maar
in Japan is de rekening van
de Olympische en Paralympische Spelen al gemaakt.
Het evenement heeft tot
heuse recordcijfers geleid.
Het economisch effect zou, aldus
een studie van de Universiteit
van Kansai, liefst 6,14 biljoen yen
(47 miljard euro) bedragen. Zo
verkocht sponsor Asahi 30 procent meer bier.
Maar kijkend naar de koele cijfers van de OS en PS is het onderzoek ook duidelijk: het verlies
op het uitgestelde evenement,
dat op 23 juli begon en op 5 september zal eindigen, komt op 17
miljard euro. Het donkerrode cijfer komt voor rekening van het
organiserende comité Tocog, dat
die zal verdelen tussen de Japanse belastingbetaler en de inwoners van Tokio.
De kosten waren geraamd op
15,4 miljard dollar (13 miljard
euro). Dat bedrag werd bereikt
na uitstel van de Spelen in maart
2020. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) legde voor
het nieuwe gat in de begroting
1,3 miljard dollar op tafel.
De volgende klap na het uitstel
kwam door het sluiten van de
poorten. Om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan,
werd geen publiek toegelaten.
Kosten: 680 miljoen euro. Voor
de gezondheidsmaatregelen
werd 500 miljoen uitgetrokken.
Het publieksverbod plus de
quarantaine weerhield internationaal bezoek, wat het toeristisch
effect van de Spelen, vorig jaar
nog gecalculeerd op een bedrag

Ondanks de beperkte inkomsten pakte Tokio 2020 toch uit met
veel spektakel bij de ceremonies. © EPA

Het verbod op
publiek herleidde
het toeristisch
effect richting nul.
Daar was op
30 tot 40 miljard
euro gerekend
van tussen de 30 en 40 miljard
euro, richting de nul dreef.
Die nulopbrengst werd ook
gehanteerd bij het onderzoek
van het Mitsubishi Research Center dat de Japanse krant Mainichi
Shimbun begin augustus publiceerde. Volgens onderzoeksleider Kobayashi was de economische opbrengst ‘bijna nul’.

De grootste kostenpost was de
sportinfrastructuur. Er werden
acht nieuwe stadions gebouwd.
Het duurste was het Olympisch
Stadion van 1,2 miljard euro, op
de voet gevolgd door het Aquatics Center, het zwemstadion dat
440 miljoen euro heeft gekost.
Die bouwkosten, 23 miljard euro
in totaal, worden door de universiteit als een plus voor de economie gerekend. Het waren Japanse bouwvakkers die Japans
staal en beton hanteerden.
De forse opdrijving van kosten
past, aldus olympisch onderzoeker Bent Flyvbjerg van de Universiteit van Oxford, in een vast
patroon. De gemiddelde kostenoverschrijding bij het houden
van Olympische Spelen bedraagt, becijferd sinds Rome
1960, 172 procent. (VK)
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Peter Genyn was in Rio goed voor twee gouden medailles en hoopt dat nu in Tokio te evenaren.
© EPA

reld rondbelden om toch maar genoeg concureel goed dat de VRT zoveel aandacht
besteedt aan de Paralympische Sperenten te vinden, waarna ze het IPC bombarlen. De ene bijdrage is beter dan de
deerden, randje chanteerden om alsnog die
andere, maar over het algemeen krijg
categorie paralympisch te organiseren.
je een aardig beeld van wie daar voor
Daartegenover staat dan Peter Genyn in de
België meedoet, waarom ze daar zijn
categorie T51, voor de verlamden vanaf de nek
en wat ze presteren. Ook en nog bedie alleen hun bovenste ledematen nog kunnen
langrijker dan de prestatie: wat dat
bewegen, de zogeheten paraplegen in een rolmet een mens met een fysieke beperstoel. Voor hen waren deze Spelen oorspronkeking doet, kunnen sporten op het
lijk bedoeld. Dat was in het Britse Stoke
Mandeville kort na de Tweede Wereldoorlog
hoogst haalbare niveau en aandacht krijgen.
Ruben Van Gucht is de man met dienst in
toen er een overaanbod aan kwadri- en paraplegen uit de oorlog was teruggekeerd.
Tokio. Zo’n onvergetelijk interview zoals in Rio
tussen Stefaan Lammens en Florian ‘Poef ‘Van
Daar zijn er ook vandaag nog steeds duizenden van te vinden in de wereld en de concurAcker heeft de samenwerking nog niet opgeleverd, maar de Paralympics duren nog wel even.
rentie in die klasse/categorie is moordend.
Morgennacht start Genyn in de 200 meter en in
Ook goed gezien van de VRT en Sporza om
Ruben Van Gucht in in korte broek te laten prede nacht van donderdag op vrijdag op de 100
meter, waarop hij wereldrecordhouder is.
senteren: zelfs zonder paralympische atleten
ben je dan verzekerd van goede kijkcijfers.
Genyn is goed voor twee keer goud, maar wordt
België zit aan vijf medailles en dat na vijf
wel al een jaartje ouder.
dagen competitie. Nog twee medailles te gaan
Als u meer achtergrond wil over de Paralymen de paralympische tricolore
pische Spelen, dan zijn dit
twee aanraders. Op Netﬂix
équipe heeft de valide selectie
moet u absoluut Rising Phoenix
ingehaald. Wie weet doen ze
beter. We hebben nog een hele
zien. Wie denkt dat hij of zij er
Waar de valide
niet te best aan toe is en wie de
week te gaan dus dat moet lukken. De vergelijking olympischkracht ontbreekt om door te
atleet die naar
gaan – een tip voor de valide atparalympisch slaat evenwel
de Spelen gaat
nergens op.
leten en hun plotse golf aan
één kans op
emotionele breakdowns – RiOp de Paralympische Spelen
van Tokio 2021 zijn 4.350 atlesing Phoenix helpt u er vast boelf heeft om
venop.
ten ingeschreven en die zullen
een medaille
ongeveer 1.700 medailles
De titel is ook de bijnaam
van een atlete, de Italiaanse
onder elkaar verdelen. Dat laatte winnen, is
ste getal is een gokje want het
rolstoelschermster Bebe Vio,
dat bij de
die ten gevolge van meningitis
International Paralympic Committee (IPC) is niet erg scheutig
op haar elfde armen en benen
Paralympics
verloor. Om te zien hoe ze
met getallen. Niet als het hun
1 kans op 2,5.
schermt, moet u kijken, en als
inkomsten betreft en ook niet
als het data betreft die de relaze wint – en ze wínt – probeer
Dus niet
het dan maar droog te houden.
tieve sportieve waarde ten opvergelijken aub
zichte van de valide Spelen in
Jammer, maar helaas, zoals
kaart brengen.
aan elke medaille zit er ook
een keerzijde aan de paralymWaar de valide atleet die
naar de Spelen gaat, ongeveer
pische medaille, en dat is dan
weer uitstekend journalistiek in beeld en woord
één kans op elf heeft om een medaille te wingebracht in de BBC Panorama-docu getiteld: Panen (11.600 atleten voor 1.080 medailles) is dat
bij de Paralympics 1 kans op 2,5. (De Special
ralympics, The Unfair Games?
De auteur van de docu heet Richie Powel en
Olympics voor mensen met een verstandelijke
beperking zijn helemaal een medaillefeest,
was zelf deelnemer. Hij formuleert samen met
want daar ben je pas speciaal als je géén meenkele hoofdrolspelers zoals Dame Tanni GreyThompson een striemende aanklacht. De Paradaille wint.) Het Belgian Paralympic Team met
zijn 31 deelnemers komt voorlopig niet aan die 1
lympische Spelen zijn hun doel voorbij
geschoten, veel verder nog dan de Olympische
op 2,5, ook niet in Rio toen ze met elf medailles
Spelen.
– waaronder vijf keer goud – eindigden. België
ligt met die voorlopige vijf medailles wel op
Door gemanipuleer en misbruik van de classiﬁcatiesystemen, waarbij beperkingen worden
koers om boven de tien uit te komen.
Net als bij de Olympische Spelen – waarmee
ondergebracht in categorieën – quote uit de
ze overigens geen uitstaans hebben, behalve dat docu – “zijn de Paralympics een competitie geworden voor de minst beperkte die zichzelf het
ze om praktische redenen van dezelfde stad gebruikmaken – is bij de Paralympische Spelen de
meest beperkt voordoet om in een zo laag moene medaille de andere niet. Er zijn ooit compe- gelijke categorie te belanden en zo veel mogelijk
medailles te winnen”.
tities geweest waarvoor atleten zelf de hele we-
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