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HANS VANDEWEGHE

baar en opmerkelijk,
maar om nu meteen
aan het behalen van
een WKticket een
prijs als ‘ploeg van
het jaar’ te verbinden,
dat was wel heel erg
Burkina Faso.
In diezelfde optiek
moet de uitbundig
heid van de volleybal
lers en volleybalsters
worden gerelati
veerd: het WK is be

reikt, nu begint het echte werk. Wij, in
woners – en bij uitbreiding sportjour
nalisten – van een land zonder top
sportcultuur, leggen net als (sommige
van) onze sporters de lat niet hoog ge
noeg. We verliezen in ons enthousiasme
wel eens uit het oog dat een WK halen
nog níét helemaal hetzelfde is als
wereldkampioen worden.
Er is een mooi voorbeeld van hoe het na
jaren van hoogconjunctuur ook ineens
kan misgaan. De Nederlandse volley
balmannen werden achtereenvolgens
vijfde, tweede, eerste, weer vijfde en
negende op de Olympische Spelen,
maar zijn er nu al twee Spelen op een
rij niet bij. Tot overmaat van ramp gre
pen ze afgelopen weekend naast een
WKticket en haalden de Oranjevrou
wen dat maar ternauwernood. Als de

Vlaamse Volleybalbond zich (meer dan
terecht) zorgen maakt om zijn financi
en, dat hij dan maar eens tot in Nieuwe
gein rijdt om te controleren hoe ze daar
hun ambitieus programma nooit heb
ben rond gekregen, zelfs niet na de
olympische titel.
Ook gehoord in de einde en nieuw
jaarsdagen: de grote successen zijn be
haald in sporten met een sterke natio
nale koepel. Onzin. Volleybal is al
35 jaar gesplitst en won nooit iets. Voet
bal is al 35 jaar niet gesplitst en blonk
ook niet echt uit. Alle olympische gou
den medailles sinds de regionalisering
van sport zijn behaald door consequent
gesplitste bonden. Judo, tennis en atle
tiek – onze meest succesvolle sporten –
hebben een ceremoniële nationale koe
pel.
Valt daar peil op te trekken? Niet eens.
Splitsen of niet splitsen doet er niet toe.
De best geplaatste om dat te weten is de
ceo van de unitaire voetbalbond. In een
ver verleden was Steven Martens tech
nisch directeur van de 100 procent op
gedeelde tennisfederatie, en die ‘arme’
gesegregeerde tennissers deden het niet
bepaald slecht. Succes in de topsport
hangt af van één recept: met de juiste
mensen op de juiste plaats de juiste din
gen doen. De oude structuren met hun
oude krokodillen zijn in dat proces wel
vaak een tijdelijke hinderpaal.
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Topsportcultuur

andere jaren vol
gend op Olympi
sche Spelen haal
den we respectie
velijk zestien,
veertien, tien en
nog eens tien me
dailles. Er tekent
zich een trend af:
olympiade na
olympiade boe
ren we achteruit
op het internati
onale toneel.
We zijn nu terecht opgetogen om de
goede resultaten van onze ploegspor
ten, maar dat is vooral een generatie
gebonden fenomeen, dat misschien
eens in de dertig jaar langskomt. De
twee volleybalploegen draaien boven
dien op spelverdelers van dik boven de
30, met tellers die al lang de kilometers
niet meer kunnen bijhouden. Afwach
ten wat het wordt als Frank Depestele
en Frauke Dirickx moeten afhaken.
De twee hockeyploegen hebben de
grootste medaillekansen en kunnen in
ternationale blijvers worden, omdat die
sport ook inzake ledenaantallen in de
lift zit. Het voetbalsucces is niet zo mak
kelijk te analyseren, want dat is de sport
waarin het resultaat in hoge mate op
toeval berust. Afgezien daarvan is de
opgang van de Rode Duivels onmisken

Mijn excuses voor het slechte
nieuws, maar alle euforie ronde de Gele
Tijgerinnen, Rode Draken, Rode Dui
vels, Belgische Kogels en iets verder in
het verleden de Rode Panters en Rode
Leeuwen ten spijt, is er maar één con
clusie met betrekking tot het sportjaar
2013: de Belgische topsport zit in een
serieus wak en raakt daar maar niet uit.
Wel integendeel.
Op Europese en wereldkampioenschap
pen won België vorig jaar slechts acht
medailles in olympische disciplines.
Voor wie over het predikaat ‘olympisch’
een opmerking heeft in een periode dat
we collectief gek worden van een niet
olympische sport: de ongeveer
300 olympische medailledisciplines
verdeeld over 28 sporten zijn de beste
norm om de sportprestaties van een
land te waarderen.
Acht luttele medailles, en daarvan wa
ren er zes van brons en werden er zes
behaald op Europese kampioenschap
pen. De twee WKmedailles waren ook
bronzen plakken, en die ene van Charli
ne Van Snick hebben we inmiddels
moeten teruggeven, omdat er bij de
judoka een minieme hoeveelheid cocaï
ne is aangetroffen. Technisch gezien
hebben we dus maar zeven medailles;
nooit één keertje goud.
Dat is met afstand het slechtste resul
taat in een postolympisch jaar. In de
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