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Horacio Cartes, de presi-
dent van Paraguay, heeft la-
ten weten dat zijn land zich
aansluit bij de kandidatuur
van Argentinië en Uruguay
voor de organisatie van het
WK voetbal in 2030. Het
zal dan 100 jaar geleden
zijn dat in het Uruguayaan-
se Montevideo het eerste
WK voetbal doorging.

Op alssupporter.be ver-
koopt ALS patiënt Kris Van
Reusel zijn plaats in de ge-
handicaptenzone voor de
match van de Rode Duivels
tegen Cyprus op 10 oktober.
De grootste bieder krijgt de
plaats, de opbrengst gaat
naar het onderzoek naar
ALS.

Annemiek van Vleuten
heeft de tijdrit in de Boels
Rental Ladies Tour gewon-
nen. De Nederlandse van

Orica-Scott was vier secon-
den sneller dan Europees
kampioene tegen de klok El-
len van Dijk (Sunweb). Dins-
dag won Van Vleuten ook al
de proloog in de Ladies
Tour.

Club Brugge heeft offi-
cieel laten weten dat Jéré-
my Perbet een seizoen
wordt uitgeleend aan KV
Kortrijk. «Club en KV Kort-
rijk bereikten een akkoord
over de uitleenbeurt. De
Franse spits wordt tot het
einde van het seizoen uitge-
leend aan KVK, zonder aan-
koopoptie», klinkt het.

Renato Sanches speelt
dit seizoen op uitleenbasis
voor Swansea City in de Pre-
mier League. Het Welshe
team neemt de jonge Portu-
gees voor één seizoen over
van Bayern München.

KORT NIEUWS

De teambus waarmee wielerploeg Aqua Blue Sport
deelneemt aan de Vuelta, is woensdagnacht hele-
maal vernield door brandstichting. Dat laat het Ier-
se team weten in een bericht op Twitter. Aqua Blue
Sport heeft het over een «laffe aanval» maar bena-
drukt dat niemand gewond raakte. De politie heeft
een verdacht opgepakt, luidt het verder.

Twitter / Aqua Blue Sport

Brand vernielt ploegbus in Vuelta
Japan heeft zich geplaatst voor het WK voetbal van
volgende zomer in Rusland. Voor eigen publiek in
Saitama was Japan, met Eiji Kawashima (ex-Stan-
dard) in doel en Yaya Kubo (AA Gent) als late inval-
ler, met 2-0 te sterk voor rechtstreekse concurrent
Australië. Het wordt de zesde WK-deelname op rij
voor het land.

AFP / K. Nogi

Japan verzekert zich van WK-ticket

Zoals vanouds is de Memorial de
14de en laatste meeting van de
Diamond League, die atleten in
32 disciplines beloont voor hun
prestaties over het hele seizoen.
Nieuw dit jaar is dat de eerste
twaalf meetings gelden als kwa-
lificaties voor de finalemeetings
in Zürich en Brussel. In Zwitser-
land werden vorige week reeds
zestien winnaars bekroond, de
andere zestien finales worden
vrijdag in Brussel afgewerkt. 
Door de nieuwe formule zakken
er heel wat toppers af naar Brus-

sel, zoals hink-stap-springer
Christian Taylor, polsstok-
springster Ekaterini Stefanidi en
de Jamaicaanse sprinters Yo-
hann Blake en Asafa Powell op
de 100 meter. Publiekstrekkers

zijn evenwel de broers Kevin, Jo-
nathan en Dylan Borlée op de
400 meter (die buiten de Dia-
mond League valt) en natuurlijk
Nafi Thiam (foto), de kersverse
Belgische wereldkampioene op

de zevenkamp.
«Mijn wereldtitel kunnen vieren
met het Belgisch publiek, is heel
speciaal. Het is een plezier om
erbij te zijn», aldus de olym-
pisch kampioene. «Een paar jaar
geleden zakte ik met mijn club
als supporter af naar de Memo-
rial, nu kom ik een gouden me-
daille vieren. Alles is veran-
derd.»
Cédric Van Branteghem, de
nieuwe meetingdirecteur van de
Memorial, vindt dat het nieuwe
concept zeker een aantal goede
wijzigingen bevat. «Voor de toe-
schouwer is het duidelijker ge-
worden. Wie hier zijn discipline
wint, wint de Diamond League.»
«Ook is het budget verdubbeld.
Maar dit is het eerste jaar, we
gaan hierover praten en zien
hoe we de zaken kunnen verbe-
teren.» ■

ATLETIEK Vandaag is het
Koning Boudewijnstadion
het toneel van de 41ste

Memorial Van Damme.
Tien goudenmedaillewin-
naars van het jongste WK
atletiek zakken af naar
Brussel, waaronder ook
Nafi Thiam.

Belga / E. Lalmand

Nafi Thiam is uithangbord
van vernieuwde Memorial

JUDO Joachim Bottieau (IJF
36, foto) heeft zich op het WK
judo in de Hongaarse hoofd-
stad Boedapest niet kunnen
plaatsen voor de achtste fina-
les in de klasse tot 81 kg. In de
derde ronde verloor hij van de
Italiaan Matteo Marconcini
(IJF 61) met ippon. Die had
hem ook verslagen op de
Olympische Spelen in Rio de
Janeiro. «Ik heb heel mijn sei-
zoen afgestemd op dit WK. Nu
moet ik eerst alles nog eens op
een rijtje zetten», aldus de
ontgoochelde judoka. ■

Belga / E. Lalmand

Bottieau strandt
in derde ronde

HOCKEY Op het EK hockey voor junioren (U21) in het Spaan-
se Valencia heeft de Belgische jongensploeg zich geplaatst
voor de halve finales. In hun derde en laatste match in groep B
versloegen de jonge Red Lions Ierland met 3-1. Na 5-1 winst
maandag tegen Oostenrijk en 1-2 verlies woensdag tegen
Duitsland, eindigt België als tweede in de groep. Voor het
team van coach Jeroen Baart vonden Henry Raes en Alexis Le-
maire de weg naar de netten. Wie de tegenstander in de halve
finales wordt, is nog niet bekend. Eerder moesten de manne-
lijke en vrouwelijke senioren op hun EK genoegen nemen met
een tweede plaats. ■

Hockeyjunioren stoten door 
naar halve finales op WK

BASKETBAL Sam Van Ros-
som (foto) kan niet wachten om
te beginnen aan het EK in Is-
tanboel, dat vandaag begint.
Na een knieoperatie eind mei,
werkte hij volgens bondscoach
Eddy Casteels «als een slaaf»
aan zijn comeback. Hij is nu
helemaal fit. «Ik ben fysiek
100% in orde. Ik heb wel maar
tweeënhalve week getraind,

maar ik zit toch dicht tegen
mijn maximum aan», aldus de
point guard van Valencia. De
Belgian Lions nemen het op de
eerste speeldag in groep D op
tegen Groot-Brittannië, op pa-
pier de zwakste ploeg uit de
poule. Daarna volgen nog con-
frontaties tegen Letland, Rus-
land, Servië en het gastland
Turkije. ■

Belga / V. Lefour

Van Rossom is «100% klaar» 
voor start van het EK
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Horacio Cartes, de presi-
dent van Paraguay, heeft la-
ten weten dat zijn land zich
aansluit bij de kandidatuur
van Argentinië en Uruguay
voor de organisatie van het
WK voetbal in 2030. Het
zal dan 100 jaar geleden
zijn dat in het Uruguayaan-
se Montevideo het eerste
WK voetbal doorging.

Op alssupporter.be ver-
koopt ALS patiënt Kris Van
Reusel zijn plaats in de ge-
handicaptenzone voor de
match van de Rode Duivels
tegen Cyprus op 10 oktober.
De grootste bieder krijgt de
plaats, de opbrengst gaat
naar het onderzoek naar
ALS.

Annemiek van Vleuten
heeft de tijdrit in de Boels
Rental Ladies Tour gewon-
nen. De Nederlandse van

Orica-Scott was vier secon-
den sneller dan Europees
kampioene tegen de klok El-
len van Dijk (Sunweb). Dins-
dag won Van Vleuten ook al
de proloog in de Ladies
Tour.

Club Brugge heeft offi-
cieel laten weten dat Jéré-
my Perbet een seizoen
wordt uitgeleend aan KV
Kortrijk. «Club en KV Kort-
rijk bereikten een akkoord
over de uitleenbeurt. De
Franse spits wordt tot het
einde van het seizoen uitge-
leend aan KVK, zonder aan-
koopoptie», klinkt het.

Renato Sanches speelt
dit seizoen op uitleenbasis
voor Swansea City in de Pre-
mier League. Het Welshe
team neemt de jonge Portu-
gees voor één seizoen over
van Bayern München.

KORT NIEUWS

De teambus waarmee wielerploeg Aqua Blue Sport
deelneemt aan de Vuelta, is woensdagnacht hele-
maal vernield door brandstichting. Dat laat het Ier-
se team weten in een bericht op Twitter. Aqua Blue
Sport heeft het over een «laffe aanval» maar bena-
drukt dat niemand gewond raakte. De politie heeft
een verdacht opgepakt, luidt het verder.

Twitter / Aqua Blue Sport

Brand vernielt ploegbus in Vuelta
Japan heeft zich geplaatst voor het WK voetbal van
volgende zomer in Rusland. Voor eigen publiek in
Saitama was Japan, met Eiji Kawashima (ex-Stan-
dard) in doel en Yaya Kubo (AA Gent) als late inval-
ler, met 2-0 te sterk voor rechtstreekse concurrent
Australië. Het wordt de zesde WK-deelname op rij
voor het land.

AFP / K. Nogi

Japan verzekert zich van WK-ticket

Zoals vanouds is de Memorial de
14de en laatste meeting van de
Diamond League, die atleten in
32 disciplines beloont voor hun
prestaties over het hele seizoen.
Nieuw dit jaar is dat de eerste
twaalf meetings gelden als kwa-
lificaties voor de finalemeetings
in Zürich en Brussel. In Zwitser-
land werden vorige week reeds
zestien winnaars bekroond, de
andere zestien finales worden
vrijdag in Brussel afgewerkt. 
Door de nieuwe formule zakken
er heel wat toppers af naar Brus-

sel, zoals hink-stap-springer
Christian Taylor, polsstok-
springster Ekaterini Stefanidi en
de Jamaicaanse sprinters Yo-
hann Blake en Asafa Powell op
de 100 meter. Publiekstrekkers

zijn evenwel de broers Kevin, Jo-
nathan en Dylan Borlée op de
400 meter (die buiten de Dia-
mond League valt) en natuurlijk
Nafi Thiam (foto), de kersverse
Belgische wereldkampioene op

de zevenkamp.
«Mijn wereldtitel kunnen vieren
met het Belgisch publiek, is heel
speciaal. Het is een plezier om
erbij te zijn», aldus de olym-
pisch kampioene. «Een paar jaar
geleden zakte ik met mijn club
als supporter af naar de Memo-
rial, nu kom ik een gouden me-
daille vieren. Alles is veran-
derd.»
Cédric Van Branteghem, de
nieuwe meetingdirecteur van de
Memorial, vindt dat het nieuwe
concept zeker een aantal goede
wijzigingen bevat. «Voor de toe-
schouwer is het duidelijker ge-
worden. Wie hier zijn discipline
wint, wint de Diamond League.»
«Ook is het budget verdubbeld.
Maar dit is het eerste jaar, we
gaan hierover praten en zien
hoe we de zaken kunnen verbe-
teren.» ■

ATLETIEK Vandaag is het
Koning Boudewijnstadion
het toneel van de 41ste

Memorial Van Damme.
Tien goudenmedaillewin-
naars van het jongste WK
atletiek zakken af naar
Brussel, waaronder ook
Nafi Thiam.

Belga / E. Lalmand

Nafi Thiam is uithangbord
van vernieuwde Memorial

JUDO Joachim Bottieau (IJF
36, foto) heeft zich op het WK
judo in de Hongaarse hoofd-
stad Boedapest niet kunnen
plaatsen voor de achtste fina-
les in de klasse tot 81 kg. In de
derde ronde verloor hij van de
Italiaan Matteo Marconcini
(IJF 61) met ippon. Die had
hem ook verslagen op de
Olympische Spelen in Rio de
Janeiro. «Ik heb heel mijn sei-
zoen afgestemd op dit WK. Nu
moet ik eerst alles nog eens op
een rijtje zetten», aldus de
ontgoochelde judoka. ■

Belga / E. Lalmand

Bottieau strandt
in derde ronde

HOCKEY Op het EK hockey voor junioren (U21) in het Spaan-
se Valencia heeft de Belgische jongensploeg zich geplaatst
voor de halve finales. In hun derde en laatste match in groep B
versloegen de jonge Red Lions Ierland met 3-1. Na 5-1 winst
maandag tegen Oostenrijk en 1-2 verlies woensdag tegen
Duitsland, eindigt België als tweede in de groep. Voor het
team van coach Jeroen Baart vonden Henry Raes en Alexis Le-
maire de weg naar de netten. Wie de tegenstander in de halve
finales wordt, is nog niet bekend. Eerder moesten de manne-
lijke en vrouwelijke senioren op hun EK genoegen nemen met
een tweede plaats. ■

Hockeyjunioren stoten door 
naar halve finales op WK

BASKETBAL Sam Van Ros-
som (foto) kan niet wachten om
te beginnen aan het EK in Is-
tanboel, dat vandaag begint.
Na een knieoperatie eind mei,
werkte hij volgens bondscoach
Eddy Casteels «als een slaaf»
aan zijn comeback. Hij is nu
helemaal fit. «Ik ben fysiek
100% in orde. Ik heb wel maar
tweeënhalve week getraind,

maar ik zit toch dicht tegen
mijn maximum aan», aldus de
point guard van Valencia. De
Belgian Lions nemen het op de
eerste speeldag in groep D op
tegen Groot-Brittannië, op pa-
pier de zwakste ploeg uit de
poule. Daarna volgen nog con-
frontaties tegen Letland, Rus-
land, Servië en het gastland
Turkije. ■

Belga / V. Lefour

Van Rossom is «100% klaar» 
voor start van het EK
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