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COLUMN
HANS VANDEWEGHE

China met zijn staatsatleten?
Vlaanderen en België hebben een over-
gesubsidieerd sportmodel. In een nor-
maal model zouden de Borlées alleen
nog kosten betaald krijgen die verband
houden met hun training. Een salaris
zouden ze niet meer krijgen, want ze ver-
dienen te veel aan sponsoring en prij-
zengeld. Hun trainer zou daarentegen
wel royaal worden vergoed, ook om hem
onafhankelijk te maken van het succes
van zijn atleten, want die zijn hoogst zel-
den van eigen bloed.

Nu krijgt niemand
nog een eurocent. Het
is te zeggen: niemand
wíl nog een eurocent.
De Borléetjes zeggen:
‘Hou uw geld maar en
steek het waar wij
denken dat u het kan
steken. Wij doen niet
meer mee.’ Pa was niet
eens aanwezig op de
persconferentie.
Christian Maigret was
er ook niet. Dat is de
technisch directeur
van de LBFA en zoals
nogal wat technisch
directeurs bij bonden
zit ook hij twee ni-
veaus te hoog. In 2007,
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DE BORLÉETJES
Bij de Franstalige atletiekliga LBFA
moest Borlée voor zijn twee keer 24.000
euro, die nota bene via zijn zoons werd
betaald, een clausule tekenen die hem
ertoe verbond geen andere atleten dan
gesubsidieerde topatleten te trainen.
Met andere woorden, hij mocht zijn ei-
gen dochter Olivia niet trainen zonder
de toestemming van de Franstalige atle-
tiekliga. Dat zijn pesterijen die iedereen
het bloed van onder de nagels zouden ja-
gen.
De dag van de persconferentie was de
LBFA karig met
commentaar. Een
dag later begon
de operatie be-
schadiging: ‘We
stellen ons vra-
gen over het eco-
nomisch model
van de Borlées’,
luidde het in-
eens. ‘De op-
brengsten zijn
voor hen en de
kosten zijn voor
ons.’ Wat willen
ze dan? Willen ze
delen in de prij-
zen- en startgel-
den? Of in de
sponsoring, zoals

Het is koers zondag en heel Vlaande-
ren zal buiten staan. Er wordt dit week-
end ook gevoetbald: Zulte Waregem te-
gen Standard en Anderlecht tegen Club.
Spannend. In het kader van de diversifi-
catie van onze sportpagina’s wil ik het
graag met u over ‘nevensport’ hebben,
en wel over een typisch Belgische toe-
stand.
Maandag riepen de atletiekbroertjes
Borlée de pers samen. Ze willen niet lan-
ger voor de 4x400m-estafetteploeg uit-
komen zolang het niet goed geregeld is
voor hun pa, die ook hun trainer is. Ik
ken de broertjes niet, maar ik ken wel pa
en dat al een jaar of 25. Ik hou van pa
Borlée omdat hij aflevert, om het met
een sport-anglicisme te zeggen. He deli-
vers, hij doet wat hij zegt dat hij zal doen,
en hij gaat daarbij over spreekwoordelij-
ke lijken. Laat dat laatste een minpuntje
zijn.
Er zit ongetwijfeld ook een drang naar
goed verdienen in de man, maar van de
sommen die in de krant stonden, moe-
ten we niet achterover vallen. Twee keer
24.000 euro per jaar om twee wereldtop-
pers te trainen, dat is goedkoop. In
Vlaanderen krijgt Borlée voor zijn bewe-
zen capaciteiten gegarandeerd 100.000
euro en meer betaald, bruto weliswaar.
In Vlaanderen zou hij ook nog andere at-
leten mogen trainen.

DE BORLÉETJES
ZEGGEN: ‘HOU UW

GELD MAAR EN
STEEK HET WAAR

WIJ DENKEN.
WIJ DOEN NIET

MEER MEE’

hij zat daar toen al twaalf jaar, had ik het
met hem aan de stok op het WK in Osaka
nadat ik brandhout had gemaakt van
zijn pleidooi voor aparte limieten voor
Vlamingen en Franstaligen. Later werd
ik op mijn strenge artikels aangesproken
door een Franstalige collega-journalist
die zich geroepen voelde om de public
relations van de LBFA te voeren. Diezelf-
de collega hield zich dinsdag in zijn
krant opvallend op de vlakte, net als de
meeste Franstalige kranten. In de
Vlaamse kranten koos men wél de kant
van de Borlées.
Het voorlopig resultaat is bedroevend.
Er loopt een proces, waar de bond voor-
lopig in het gelijk is gesteld omdat Borlée
dat wurgcontract niet wenst te onderte-
kenen. Het BOIC schoot heel even wak-
ker uit zijn twintigjarige winterslaap en
‘zal nog wat proberen’, maar dat nieuws
verscheen op 1 april.
En de 4x400, want daar gaat het toch
om? Die loopt niet langer, althans niet
met de Borlées. Onze enige certitude op
een medaille deze zomer op het EK is zo
vakkundig de nek omgewrongen. Maar
de LBFA vindt het best: die hebben
maanden geleden al aan hun Vlaamse te-
genhangers gevraagd of ze Jacques Bor-
lée niet als 4x400-trainer mochten af-
voeren. Daar kwam toen een keihard
‘non’ op. Nu hebben ze toch hun zin.
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