
19DeMorgen. MAANDAG 14/02/2022

HANS
VANDEWEGHE
sportjournalist
@hansvdw

column

Historisch

een glimlach verscheen? Wat zal het zijn ge-
weest? Minstens een minuut voor de glimlach 
en een paar minuten voor de eerste knu� el, 
maar geen euforie en ook een dag later niet.

Desmet had haar brons liever anders gewon-
nen, zo steekt zij nu eenmaal in elkaar. Dat wil 
ze woensdag de wereld laten zien op de 1.500 
meter, haar favoriete afstand.

Het was een heel knappe race waarin ze van-
uit die vervelende vijfde positie meteen pro-
beerde in te halen maar daarbij zo’n cartouche 
verschoot en bijna een bocht miste dat ze een 
paar ronden moest bekomen. Of ze in die aller-
laatste ronde nog een move in huis had, dat 
weet alleen zij, maar daar leek het niet op.

Met alle respect, dit was ook geen Steven 
Bradbury revisited. Die Australiër kwam in Salt 
Lake in 2002 toevallig in de halve � nale terecht 
omdat een Canadees werd gediskwali� ceerd. In 
die halve � nale reed hij kansloos laatste op me-
ters, maar werd eerste omdat ze voor hem alle-
maal vielen. Idem in de � nale: kansloos laatste 
op nog meer meters, maar voor hem vielen ze 

met drie in de laatste bocht en 
hij pakte goud.

Desmet pakte brons met een 
gelukje, een verdienste in een 
sport waarin de eerste vereiste 
is dat je heelhuids de aankomst 
haalt. Verdiend ook gezien haar 
intrinsieke talent, en verdiend 
gezien de pech die Desmet heeft 
gekend. Eind vorig jaar in Heer-
enveen zat ze nog aan de andere 
kant van de tafel met dichtge-
knepen oogjes een beetje ineen-
gedoken, de sporen van een val 
eerder dat jaar. Te veel licht kon 
ze niet aan, van te veel geluid en 
te veel indrukken werd ze snel 
moe, de hoofdpijn was maan-
den na die val nog niet weg, als 
dat maar goed kwam tegen 

Peking. Het kwam goed, net op tijd.
Haar prestatie is historisch genoemd door de 

Belgische media, die nooit verlegen zitten om 
een overdrijving en doorgaans weinig last heb-
ben van historisch besef. Als decennialang on-
dermaats sportland eindelijk een beetje begin-
nen te presteren, is niet historisch maar 
normaal.

Hoe we ons dan verliezen in de euforie was 
te merken aan de freudiaanse fout op de één 
van een sportkrant. Daar stond in grote letters: 
eerste individueel goud ooit voor een Belgische. 
Het was geen goud, het was brons, mooi brons, 
zelfs heel mooi brons. Historisch houdt iets in 
van een eindpunt. Neen, dit brons moet een 
opstap zijn naar meer en beter.

K
im Meylemans, altijd goed voor een 
top zes en dus een outsider die haar 
zinnen had gezet op een medaille, is 
maar achttiende geworden in het ske-
leton. Toen ze na haar vierde run van 
haar slee kwam, was ze liefst in het ijs 
en langs een onderaardse gang meteen 
naar de andere kant van de wereld 
verdwenen. Beschaamd, beledigd, 
ontroostbaar, de acute depressie nabij.

Ik sprak met haar in de laatste dagen van 
2021 (DM 10/02). Dat was in de universitaire top-
sporthal in Leuven. Er was een camera, er lag 
een bandrecorder en tegenover haar stonden 
drie mensen die ze van haar noch pluimen ken-
de. IJs breken hoefde niet. Op de eerste vraag 
volgde meteen een hele uitleg, klaar en duide-
lijk. Gevolgd door een glimlach. Op de tweede 
vraag ook, de derde idem, en dat ging zo maar 
door, inclusief de glimlach.

Zelden heb ik iemand tegenover mij gehad 
die zo open, zo professioneel, zo intelligent en 
zo interessant over haar/zijn sport kon praten. 
Het was een masterclass ant-
woorden. Na een uur was het 
afgelopen en ik zei iets meligs 
als “wow, dat ik dit nog mag 
meemaken na veertig jaar in 
dit vak, bedankt”.

De pech die Meylemans te 
beurt is gevallen, zo zei ze zelf, 
die was te veel voor een mens 
alleen. Niet te overzien en ook 
niet voorzien, al had iets meer 
voorzichtigheid en afzonde-
ring in de aanloop naar die 
Spelen misschien geloond. 
Dan was ze misschien niet be-
smet geraakt, wie weet. Wel 
zeker is dat zij én het BOIC het 
Playbook niet grondig genoeg 
hebben gelezen. Alles wat de 
Chinezen haar hebben aange-
daan, was netjes vooraf opgelijst. De emoties 
die daarmee gepaard gingen, hebben uiteinde-
lijk wellicht die hamstringblessure veroorzaakt. 
Misschien had dat anders, beter gekund, mis-
schien ook niet, het is al te makkelijk om van 
8.000 kilometer ver te oordelen. Laten we ho-
pen dat ze de steun krijgt die ze verdient en nog 
vier jaar doorgaat.

Die steun is nu wel verzekerd voor het short-
trackproject van Pieter Gysel na de bronzen 
medaille op de 1.000 meter. Hanne Desmet is 
de antipode van Kim Meylemans: gereserveerd, 
introvert, erg op haar hoede. Na de val van de 
nummer drie en vier wist ze heel goed dat zij 
als derde over streep kwam en brons had, maar 
hebt u gezien hoelang het duurde vooraleer er 
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Shorttracker Hanne Desmet toont haar bronzen olympische medaille aan de wereld. Woensdag komt 
ze in actie op de 1.500 meter. © ANP

Overmars raakte voor herbenoeming 
al in opspraak bij Ajax Amsterdam
De directie en raad van commis-
sarissen (rvc) van Ajax kregen 
vlak voor de herbenoeming van 
Marc Overmars al signalen over 
grensoverschrijdend gedrag. 
Dat vertelde algemeen direc-
teur Edwin van de Sar aan een 
select groepje journalisten.

Overmars werd op 28 janua-
ri tijdens een vergadering van 
aandeelhouders herbenoemd 
als directeur voetbalzaken tot 
medio 2026. “Vlak daarvoor 
kregen we signalen”, zei Van 
der Sar. “Onze rvc was meteen 
op de hoogte. Maar zulke din-
gen moet je eerst uitgebreid on-
derzoeken. Het is nogal wat. 
Daarom eerst hoor en weder-
hoor. Of we de vergadering 

Directeur Edwin van der Sar 
belooft een beter werkklimaat 
bij Ajax, met de hulp van een 
extern bureau. © REUTERS

 hadden moeten uitstellen? Nee, 
dat hebben we niet gedaan.”

Van der Sar stuurde alle 
werknemers van Ajax rond 25 
januari een mail. Daarin wees 
hij iedereen op de aanwezig-
heid van een vertrouwensper-
sonen met wie ze klachten over 
de veiligheid op de werkvloer 
kunnen bespreken. De mail 
volgde na onthullingen over 
seksueel grensoverschrijdend 
gedrag bij The Voice of Holland.

“We hebben een extern bu-
reau in de hand genomen om 
alles te onderzoeken”, stelde 
Van der Sar. “Toen werd ons de 
omvang duidelijk en zijn we met 
het bericht over het vertrek van 
Overmars gekomen.” (ANP)

Vanderhaeghe 
beleeft debuut 
in mineur

Coach Yves Vanderhaeghe had 
zijn terugkeer bij KV Oostende 
liever met een overwinning ge-
vierd, maar dat zat er op geen 
enkel moment in. KV Mechelen 
haalde het zaterdag met 3-0. 
“De tegenstander was ge-
woonweg beter”, zei Vander-
haeghe. “Het was eraan te zien 
dat het al de derde match in een 
week was voor Oostende. In het 
eerste halfuur stonden we goed, 
in het derde kwartier hebben we 
te veel weggegeven. Aanvallend 
was het te weinig om aanspraak 
te maken op een punt.” Vander-
haeghe liet Osaze Uroghibe de-
buteren als rechtsachter, maar 
liet hem bij de rust in de kleed-
kamer. Een miscasting. (SDG)

Persboycot tegen arbitrage 
kost Genkenaars 6.000 euro

Uit onvrede over de arbitrage 
de voorbije weken beslisten ze 
bij Racing Genk om gisteren 
geen interviews te geven voor 
en na de wedstrijd tegen Stan-
dard. Een beslissing die onder 
de aanwezige journalisten op 
weinig begrip kon rekenen.

In het contract met Eleven 
Sports is vastgelegd dat clubs in 
wedstrijden met omkadering 
verplicht zijn om spelers en trai-
ner ter beschikking te stellen. 
Zo wordt van de coach ver-
wacht dat hij voor en na de wed-
strijd zijn zegje doet en dat in 
totaal vier spelers beschikbaar 
zijn voor interviews. Per gemist 
of geweigerd interview krijgt de 
club een boete van 1.000 euro. 
Aangezien Racing Genk gisteren 
zes interviews miste, komt de 
persboycot neer op 6.000 euro.

En o ironie, Genk-Standard 
begon zoals OHL-Genk was 
 geëindigd: met een VAR-inter-
ventie in het nadeel van de Lim-
burgers. Genk startte vol over-
gave en zag zijn aanvallende 
intenties al na twee minuten be-
loond. Muñoz vond Onuachu in 
de zestien, die torende boven 
iedereen uit en kopte de vroege 
voorsprong voorbij Bodart. In 

Tubeke haalde Van Driessche 
zijn geodriehoek boven, trok de 
buitenspellijn en concludeerde 
dat Onuachu een paar centime-
ter buitenspel stond.

Bongonda zette Genk met de 
rust in zicht op voorsprong na 
een knappe aanval via Thorst-
vedt en Trésor. Standard mop-
perde over hands van Hrosovs-
ky, maar hun beklag haalde 
niets uit. Hrosovsky had net 
daarvoor al geel gekregen.

Gouden Schoen Paul Onuachu viert met ploegmaat Théo 
 Bongonda in Genk. © BELGA

Door de schorsing van Hey-
nen moest Storck sleutelen aan 
zijn middenveld. Thorstvedt en 
Trésor konden zich o� ensief 
uitleven en drukten Standard 
met de rug tegen de muur.

Enige minpunt bij de thuis-
ploeg: de dominantie werd niet 
gekoppeld aan rendement. Ito 
had vijf assists op zijn naam 
kunnen hebben, maar het ont-
brak Genk telkens aan koelbloe-
digheid in de zestien.

Op het einde van de eerste 
helft en in het begin van de 
tweede was die er wel. De ster-
ke Bongonda en Onuachu hiel-
den het sprankeltje Genkse 
hoop op de champions’ play-o�  
in leven. Meteen het einde van 
een zonnige wintermiddag met 
een logische en verdiende win-
naar. Woensdag komt KV Me-
chelen op bezoek. (KDZ)

Met pareltje en werklust 
bewijst Depoitre zijn nut
Laurent Depoitre moest in janu-
ari vanuit de ziekenboeg toekij-
ken hoe AA Gent niet meer kon 
winnen. In Eupen besliste hij de 
match met een heerlijk vlucht-
schot (0-1).

“Ik was blij dat Depoitre in 
Brugge al beschikbaar was”, zei 
Hein Vanhaezebrouck. “We 
moeten hem dankbaar zijn, om-
dat hij daar bijna zonder trai-
ning heeft willen spelen. Dat is 
een mentaliteit die hij altijd 
heeft gehad. Hij liep zich in 
Brugge de ziel uit het lijf en dat 
deed hij hier opnieuw. Maar dit 
is nog niet de beste Depoitre. Ik 
hoop dat hij � t blijft.”

Depoitre zelf behield er zijn  
gebruikelijke cool bij. “Het was 

een belangrijk doelpunt. De 
Sart legde de bal perfect, ik stel-
de me geen vragen en trapte 
meteen. Daarna hebben we ons-
zelf nog in de problemen ge-
bracht met die rode kaart. We 
zijn het niet gewend om de bal 
niet te hebben en met zijn allen 
te verdedigen. Maar op menta-
liteit hebben we het gehaald.”

De toekomst van Depoitre is 
nog onzeker, want zijn contract 
loopt deze zomer af. “Het zit 
niet in mij om me daar nerveus 
over te maken”, zei hij.  AA Gent 
stelde Depoitre een contract-
verlenging voor één jaar voor. 
“We zitten nog in het begin van 
de onderhandelingen. Ik voel 
me hier in elk geval goed.” (RN)

Racing Genk was meer dan 
een klasse te sterk voor 
Standard. Maar geen idee 
wat doelpuntenmakers 
Paul Onuachu en Théo 
Bongonda daar zelf van 
vonden.

Ito had vijf assists 
op zijn naam 

kunnen hebben, 
maar het ontbrak 
Genk aan kalmte 

in de zestien

Racing Genk 2

Standard 0


