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‘Als je een sociale mix wil in de samenleving, zijn scholen de enige weg daar naartoe.’ © An Nelissen

volwassen commentaar op tv en radio
door twee keurig Nederlands sprekende
supporters-met-VRT-loonbriefje. Toen
alle refs – videoref incluis – geen fout za-
gen, wisten zij het beter. Een andere
keer hield een commentator het minu-
tenlang bij 2–1 voor België terwijl het al
een tijdje 2–2 stond. Enfin, dat zijn on-
getwijfeld de groeipijnen van een sport.
Hockey is een interessante case voor wie
zich bekommert om de maakbaarheid
van sportresultaat. Er is een regel die
zegt dat de maakbaarheid van resultaat
in een sport omgekeerd evenredig is
met de toegang die de (wereld)bevol-
king heeft tot die sport. Met andere
woorden: hoe meer mensen die sport
beoefenen, hoe meer talent die sport
aantrekt, hoe moeilijker het is om resul-
taat te forceren. Hetzelfde geldt voor de
mate waarin een sport ooit deel heeft
uitgemaakt van een sportsysteem dat
gericht was op performantie: dus een
Oost-Europees of een Amerikaans sys-
teem.
Een voorbeeld. De VS proberen al jaren
een nationale voetbalploeg te maken die
voor een prijs kan gaan, maar tevergeefs.
Te veel talent bij de anderen, te weinig
traditie bij de VS.
Nog een voorbeeld: China had ooit het
geheime Project 119, waarbij ze 119 gou-
den olympische medailles hadden gede-
finieerd in klassieke grote olympische
sporten. Alles gingen de Chinezen eraan
doen om daar te scoren. Welnu: in Syd-
ney pakten ze één keer goud in die spor-
ten, in Athene vier keer en op de eigen
Spelen ook maar vier keer. Een prestatie-
cultuur doordrukken, zelfs al ben je met
meer dan één miljard, lukt alleen maar
in kleinere sporten.

Hockey is een ander verhaal: daar zijn de
Chinezen wel in geen tijd een goed land
geworden, althans bij de vrouwen. Hoc-
key heeft geen last van een al te grote in-
stroom van talent en is ook nooit deel ge-
weest van een bestudeerd sportsysteem.
Het is een bijzonder kleine sport die door
heel weinig landen wordt beoefend en
wellicht niet de in potentie beste atleten
naar de sport haalt. Kleine tennissers en
kleine voetballers (neem zo’n Messi) zou-
den intrinsiek ook wel goeie en mis-
schien zelfs nog betere hockeyers kun-
nen zijn dan zo’n keurig baasje uit Ukkel.
Hockey is bovendien nog een van die
sporten die heel laat het juk van amateur
hebben afgeworpen. Nog maar sinds de
Spelen van Sydney in 2000 hebben enke-
le landen semi-profs die proberen elke
dag aan sport te doen.
Maar dat maakt allemaal de rekening
van de Belgische nationale ploegen niet.
Zij hebben de onmiskenbare verdienste
om de weg te hebben gewezen naar suc-
ces voor een klein land: definieer waar
progressie kan worden gemaakt en ga er
dan vol voor. Het hockeysucces is het ge-
paste antwoord op ons toevalmodel en
de enige juiste weg voor een klein sport-
land. Het is dan weer géén toeval dat het
model is uitgetekend door Nederlan-
ders.

Messi zou intrinsiek
misschien wel een
betere hockeyer zijn
dan zo’n keurig
baasje uit Ukkel

Hij is weer voorbij, die mooie sportzomer.
Al was het voor België eerder een typisch
Belgische zomer. Noch mossel, noch vis;
veel beet, weinig gevangen.
Neem nu de Tour. Zijn we ooit verder af
geweest van een rol van betekenis? Ik
dacht het niet. Twaalf Belgen aan de start,
één ritoverwinning, een beetje per onge-
luk, maar wel verdomd knap gedaan van
die heerlijke Jan Bakelants. Daarna: niks,
alleen nog de lange leegte.
Niet getreurd, vanaf volgende week zijn
we weer de wereldkampioenen van de
wei, na de winter gevolgd door de kassei.
Gelukkig deed de wielerjeugd het een
stuk beter met de beste prestaties ooit op
EK’s en WK’s voor jeugd en beloften, zélfs
in disciplines zoals tijdrijden en sprint,
waarin we niet altijd uitblinken.
Een andere graadmeter van ons intrinsiek
talent bij de jeugd en al jarenlang een indi-
cator van waar het misgaat was Eyof, het
European Youth Olympic Festival. Sinds
de eeuwwisseling winnen we daar even-
veel of meer medailles dan Nederland,
maar om de één of andere mysterieuze re-
den slagen we er niet in dat talent af te
werken. Nu ja, zo mysterieus is dat ook
weer niet. Het heeft allemaal te maken
met een te grote focus op prestaties op te
jonge leeftijd waardoor het talent te snel
is uitgetraind. In tweede instantie ligt het
aan een ontstellend gebrek aan onderleg-
de trainers die dat eerste fenomeen niet
kunnen onderkennen en geen besef heb-
ben van hoe ze talent moeten afleveren als
topper.
Op de Eyof in Utrecht dit jaar deden de Ne-
derlanders het een stuk beter: twintig me-
dailles tegenover zeven voor ons, wat een
aderlating was vergeleken met de negen-
tien medailles twee jaar geleden. Dat laat-
ste kan niet alleen worden verklaard door
de rijke oogst van de buren. In principe
moet je als nationale selectie ook kunnen
meeprofiteren van een evenement in een
buurland. Bepaald zorgwekkend.
Ik ga hier niet alle resultaten van Belgen
opnoemen maar toch nog een verwijzin-
kje naar de wonderbaarlijke halve finale
op Wimbledon van Kirsten Flipkens, over
wie geen kwaad woord mag worden ge-
schreven. Zelden zo’n down to earth sport-
madam ontmoet. Jammer genoeg was
Bartoli een beetje veel te sterk zodat ons
het ongemakkelijke gevoel bekruipt dat
het misschien toch allemaal toeval was. Of
was Bartoli ongezond sterk, wie zal het
weten?
Dé prestatie van deze zomer is geleverd er-
gens in een uithoek van de sport, bij de
kansarme disciplines. We hebben het over
roeien: Hannes Obreno uit Brugge werd
tweede in de skiff op het WK voor min-23-
jarigen. Daarna kon hij ook naar het pas
voorbije WK in Zuid-Korea, maar haakte
onbegrijpelijk af. Misschien is er een goeie
reden, maar jezelf niet te veel uitdagen,
kan het Belgischer?
Bart Swings dan. Skeeleren is een bijzon-
der kleine sport en als Colombianen de
meeste medailles winnen, moet het wel
een héél kleine sport zijn. Maar Swings
combineert twee seizoenen – skeeleren en
langebaanschaatsen – en alsof dat niet
volstaat studeert hij ook nog voor een
echt vak: burgerlijk ingenieur alstublieft.
En dan was er hockey. Jaaaaa, we zijn in-
eens ook een groot hockeyland. Ik loop
maar moeilijk warm voor deze geofficiali-
seerde variant van scheenbeenslaan,
maar het blijft bijzonder knap wat ze met
die twee nationale ploegen voor elkaar
hebben gekregen.
Even terzijde: dat hockey nog ver afstaat
van de Vlaamse sportcultuur bewijst niet
alleen het duidelijk Franstalige accent
van jongens met een Vlaamse naam als
Tom Boon, maar meer nog het niet al te
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DE SPORTZOMER DIE WAS

Hans Vandeweghe fileert elke vrijdag
de sport uit binnen- en buitenland.

HANS VANDEWEGHE

‘Dertien over acht wordt veertien.’
(De Standaard, donderdag)

Wat is er toch aan de hand met mijn fa-
voriete krant? U vraagt het zich onge-
twijfeld elke ochtend af. Mij overkwam
het gisteren, toen ik las dat dertien over
acht veertien wordt. In mijn boekje
wordt dertien over acht heel gauw kwart
over acht. Of 1,6. Maar niet veertien.
Blijkbaar wil de hoofdredactie dat we zo-
tjes doen als we titels bedenken, want
woensdag stond in uw krant heel groot
‘Twee kalkoenen maken nog geen arend’.
Op de economiepagina’s. Probeert u zelf
maar uit te zoeken wat dat met Nokia en
Microsoft te maken heeft.

Ook de Leuvense rector krijgt allicht een
percentje van de ceo bij elk mediaoptre-
den. Waarom zou Rik daar anders zo veel
tijd voor vrijmaken?

‘Ik ben een echte man.’ (Will Tura in
Dag Allemaal)

Tura toch. Dag Allemaal stelt hem deze
week de vraag of het waar is dat hij op
mannen valt. Dat is namelijk een hard-
nekkige roddel uit het wereldje. Maar,
neen, zegt de zanger, daar klopt niets
van. ‘Ik ben een echte man en ik hou van
vrouwen.’ Patat! Blijkbaar leest de homo-
lobby Dag Allemaal niet, want ik heb nog
niets gehoord over een Tura-boycot. De
man zegt nochtans klaar en duidelijk dat
homo’s geen echte mannen zijn. Waar-
mee hij bedoelt dat ze ziek zijn, naar de
dokter moeten en niet samen met hem
onder de douche mogen. Denk ik.

Scoop kiest elke week een aantal citaten,
met een kritische blik op sterke verhalen en
hoe ze in de media gebracht worden.
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KANSRIJKE OUDERS MOETEN OVERTUIGD WORDEN

Gescheiden
scholen zijn een
voorafspiegeling
van een
gescheiden
samenleving

Het is allemaal heel normaal

Ik heb vier dochtertjes in een gekleurde basis-
school in Antwerpen-Noord. Ze hebben al in klas-
sen gezeten waar ze het enige ‘witte’ kind waren,
en al in klassen waarin er relatief veel ‘witte’ kin-
deren zaten. Voor hen maakte dat geen verschil.
Alle vier zijn ze gelukkig op school. Ze spreken de
moeilijkste namen uit alsof het niets is en vinden
dat heel normaal. Ze beseffen wel vanaf een be-
paalde leeftijd dat het ene kind wat donkerder is
dan zij. Ze weten ook wel, als ze bij het ene
vriendinnetje gaan spelen, dat dat in een piep-
klein appartement is terwijl wij in een huis wonen
met tuin. Ze weten dat hun vriendinnetjes Suiker-
feest en Schapenfeest vieren, en wij vieren Kerst-
mis en Pasen. Ze weten dat de vriendinnetjes
geen varkensvlees mogen eten, maar zelf eten ze
graag worst, want wij zijn toch geen moslims.
Dit vind ik het mooie eraan. We wonen in een
multiculturele buurt, de kinderen gaan naar een
multiculturele school en vinden deze diversiteit
vanzelfsprekend. Ze leren dat niet iedereen er
hetzelfde uitziet of dezelfde gebruiken heeft.
En wat de school betreft, die is niet ‘anders’. On-
ze kinderen en hun klasgenootjes worden er elke
dag onthaald door een superenthousiast team. Ze
leren wat ze moeten leren, krijgen huiswerk (en
maken dat ook), turnen, zwemmen, gaan naar de
bib, naar toneel, op uitstap. Net als kinderen in
‘witte’ scholen. En zo hoort het ook.
Katrien Blanckaert

Goed voor hun Nederlands

Ik vind gemengde scholen belangrijk. Mijn drie
zonen zitten in dezelfde school als de dochters van
Katrien. Ik heb bewust voor de school gekozen
omdat daar ook Belgische gezinnen aanwezig
waren. Ik wou niet dat mijn kinderen alleen met
Marokkanen of Turken in de klas zouden zitten. Zij
moeten met elkaar leren omgaan en het is goed
voor hun Nederlands. Daarom vind ik het goed dat
ze ook bij Belgische klasgenootjes thuis gaan spe-
len, of er blijven slapen. Het is voor de Belgische
kinderen even belangrijk om met andere culturen
op school te zitten. Anders ontstaan vooroordelen
en krijgen racistische ideeën vrij spel.
Fatima Sabaouni


