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Breed getackeld

Tim Merlier kan niet gelukkig
zijn met derde plaats op EK
“Ik heb een medaille, maar het is
het verkeerde kleurtje”, zei Merlier zondagmiddag ietwat beteuterd. Geen goud, maar brons op
het EK in München. In de laatste
twintig meter werd hij nog geremonteerd door Fabio Jakobsen
en Arnaud Démare.
Had hij zijn sprint te vroeg ingezet? Of is hij nog niet goed genoeg om zijn sprint te rekken?
“Tim heeft zeker al sprints gewonnen met een mindere leadout”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout. “Ik ga ook niet
zeggen dat hij niet sterk of goed
genoeg was. Hij begon zijn sprint
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op 200 meter van de streep, 180
meter was misschien beter geweest.” Merlier: “De timing zat
niet honderd procent juist. Als ik
tien à vijftien meter later aan
mijn sprint kan beginnen, heb ik
gewonnen spel.”
De lead-out bestond uit Aimé
De Gendt, Edward Theuns en
Bert Van Lerberghe. “Aimé zat
waar hij moest zitten. Nadien
had Edward misschien vijftig
meter moeten wachten. Negen
op de tien keer komt het toch
nog perfect uit, maar nu niet.
Maar we mogen niet ontevreden
zijn”, zegt Vanthourenhout. (VH)

Veni vidi Popovici

Naert ontroostbaar
na achtste plaats
op marathon
Minuten huilde hij uit bij
zijn vrouw Elise en zoontje
Finn op de Odeonplatz.
Ontroostbaar was Koen
Naert na zijn achtste plek op
de marathon in München.
Groter kon het contrast niet
zijn met Berlijn 2018, toen
hij weende van geluk na zijn
Europese titel.
In München was Naert niet zo
sterk als vier jaar terug in Berlijn.
36 kilometer lang deed hij voorin mee, maar na een versnelling
van de Spanjaard Lamdassem
moest de 32-jarige Vlaming passen. “Lamdassem was constant
bommetjes aan het gooien, maar
tot dan voelde ik me zelfzeker en
op mijn gemak”, vertelde Naert.
“We waren aan elkaar gewaagd
en ik dacht dat ik het gaatje nog
zou kunnen dichtlopen. Ik geloofde in een medaille. Maar op
de helling ontploften mijn benen. Ik stuikte in elkaar. Ik zag
de anderen afstand nemen, dan
denk je: ‘Fuck.’ Het is duidelijk
dat ik geen topdag had.”
Naert weigerde om op te geven en streed nog voor wat hij
waard was, maar meer dan een
achtste plek en een tijd van
2u11:28 zat er niet in. “Dat is dan
de atleet in mezelf: ik vecht voor
elk plekje. Ik kan mezelf niets
kwalijk nemen. Vier jaar heb ik
genoten van mijn Europese titel,

nu ben ik vooral ontgoocheld. Ik
had minstens op een medaille
gerekend. Ik heb er alles voor gedaan, net als mijn gezin.”
Bij de vrouwen finishte Hanne
Verbruggen ook als achtste, in
2u29:44. “Ik ben daar supertevreden mee”, glimlachte ze. “Zeker omdat ik in juli nog corona
opliep, terwijl ik al astma heb.
De pneumoloog zei dat mijn
longcapaciteit verminderd was.
Dat was een storende factor.
Zonder corona had ik misschien
op het podium gestaan. Het is de
eerste keer dat ik zo hard heb genoten van een marathon.”
Het goud ging naar Richard
Ringer (2u10:21) en Aleksandra
Lisowska (2u28:36). (VH)

Koen Naert kan na afloop zijn
teleurstelling niet verbergen.
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Tom Dumoulin stopt
met onmiddellijke ingang
Tom Dumoulin stopt meteen
met wielrennen. Dat heeft de
31-jarige Nederlander van Jumbo-Visma maandag op sociale
media bevestigd. De Nederlander laste eerder al een pauze van
meerdere maanden in en besloot begin juni om definitief te
stoppen aan het einde van dit
seizoen.
Hij begon zijn carrière in 2011
bij het continentale team van Rabobank. Daarna droeg hij onder
meer het shirt van Sunweb
(2017-2019) en Jumbo-Visma
(vanaf 2020). Dumoulin won in
2017 de Ronde van Italië en werd

Tom Dumoulin zet
enkele maanden
vroeger dan
gepland een punt
achter zijn loopbaan

een jaar later tweede in de Giro
en de Tour. Hij won in totaal negen etappes in grote rondes. In
het tijdrijden werd hij individueel en met de ploeg wereldkampioen (allebei in 2017). En hij
pakte twee keer zilver op de
Olympische Spelen in dat onderdeel (2016 en 2021). (BELGA)
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David Popovici viert zijn wereldrecord op 100m vrije slag. © PHOTO NEWS

aterdag is dé sportprestatie van het jaar 2022
erg geweest - en bekijk de hele race: van het opkogeleverd. In Rome, perfecte plaats. Door Damen van de finalisten tot het gejuich achteraf. Iets
vid Popovici, perfecte naam, perfecte atleet.
wat u opvalt? Let op zijn lichaam. David Popovici is
Bijna alles klopte aan zijn honderd meter vrije
1m90 en weegt 79 kg. Dat is Wout van Aert aan het
slag: de eerste vijftig, de tweede vijftig (!), de
eind van het crossseizoen.
start, het onderwaterwerk, het was de perfecHaal nu nog eens andere beelden op, bijvoorte race. Resultaat: 46.86 en wereldrecord.
beeld Cesar Cielo of Alain Bernard, wereldrecordWat klopte niet? Je moest zoeken om iets te
houders uit 2009. Beiden zijn minstens vijftien kilo
zien van die honderdmetervrijslagfinale. Door niet te zwaarder. En zoek dan naar Pieter van den Hoogenkiezen voor de European Championships in Münband uit 2000, 1m90 en 80 kilogram droog aan de
chen, maar naar Rome uit te wijken, kreeg de Eurohaak. De zwemstijl van Popovici en VDH is haast
pese zwembond LEN maar minimale coverage en zo
identiek: die hoge elleboog, die lange slag, die amvoltrok een historische sportprestatie zich in de quaplitude, dat golvende van een orca. Popovici is één
si anonimiteit. Op Een was dat na middernacht.
seconde sneller dan VDH. Hij is een betere starter
Een tip voor wie in 2024 in Parijs sportgeschiedeen hij is leniger, waardoor hij sneller keert en beter
nis live wil meemaken: je kan naar het gymnastiek
is onder water.
willen voor Nina, of naar het hockey voor de Belgian
Is Popovici dan VDH 2.0? Wat zie je als je PopoviLions/Panthers, zevenkamp voor de triple van Nafi
ci ziet zwemmen? Dat appte ik zaterdag naar Van
desnoods, maar ding toch vooral mee naar tickets
den Hoogenband. Hij zat op een zeilboot in Turkije
voor de finale van de 100 meter vrije slag. En ook
met zijn gezin, maar binnen de minuut antwoordde
voor de 200 meter. Dat worden koningsnummers op
hij. “Absoluut. Ik zie de pure zwemmer, genieten geles Jeux Olympiques de Paris
blazen.”
2024.
Mijn data-obsessie kennende,
David Popovici. 46.86 in 22.74
voegde hij er een link aan toe
Popovici zwom
en 24.12. Laat dat even bezinken
naar een artikel over de honderd
zijn supertijd in een
en bedenk dat een honderd memeter als evenwichtsoefening tuster zwemmen geen sprint is zoals
sen hard afgaan en iets minder
strakke zwembroek.
de 100 meter op de atletiekbaan.
hard maar toch nog hard genoeg
Cielo en Bernard
Die duurt maar tien seconden en
terugkeren. En onderweg ook
deden het in Speedo- nog eens alles goed doen. 24.12
beroept zich op één energiesysteem: creatinefosfaat en ATP.
op de tweede vijftig is ronduit fepakken die hun
Een honderd meter in het zwemnomenaal, buitenaards, al heledrijfvermogen aanmen maakt gebruik van het glymaal als je de eerste vijftig onder
zienlijk vergrootten
colysesysteem waarmee het lide 23 draait.
chaam onderweg ATP
Dat de Europese zwembond
(adenosinetrifosfaat) aanmaakt
het Foro Italico in Rome had uitzonder de hulp van zuurstof.
gekozen om in de volstrekte anonimiteit een EK te
Beetje ingewikkeld misschien na die hete dagen,
organiseren, was ongelukkig, maar er zat wel een
maar niet zonder belang. Het gevolg is dat het liaardige symboliek aan vast. Het wereldrecord van
chaam in razendsnel tempo een soort afvalstoffen als Cielo op de 100 meter vrije slag (46.91, 2009) werd
bijproduct aanmaakt, waardoor de inspanning
ook in het Foro Italico gezwommen.
steeds moeilijker vol te houden is. De honderd meter
Alleen zwom Popovici zijn supertijd in een strakke
vrije slag is daarom te vergelijken met een 400 meter zwembroek, net als Van den Hoogenband destijds.
in de atletiek: het gaat om techniek, tactiek, balans,
Cielo en Bernard, die eruit zagen als bodybuilders,
indeling en uiteraard de daarbij passende atletische
deden het in Speedo-pakken die hun drijfvermogen
capaciteiten.
aanzienlijk vergrootten. Ian Thorpe trok zelfs tot
De nieuwe wereldrecordhouder David Popovici is
2004 twee polyurethaanpakken boven elkaar aan,
zeventien jaar. 17! Zijn wereldrecord is tegelijk een
wat zijn prestaties in perspectief zet.
wereldrecord bij de juniores. Dat hebben alleen MiTot zaterdag dateerden op één na alle wereldrechael Phelps en Ian Thorpe hem voorgedaan. Met
cords op de vrije slag bij de mannen uit 2009 of vroealle respect voor die wereldzwemmers, zij deden het
ger. 2009 was het laatste jaar waarin de drijfpakken
op de minder sterk bezette afstanden, niet in het kowaren toegelaten. Popovici heeft als eerste de ban
ningsnummer.
doorbroken. Nu nog de 200 meter vrije slag, waar de
Haal de beelden van het wereldrecord van Popovi1:42.00 van Paul Biedermann geldt als het scherpste
ci erbij, desnoods op YouTube - TikTok was helemaal wereldrecord ooit.

