
het aantal medailles dat werd behaald in 1990,
met dat verschil dat er sinds de Spelen van
Barcelona net geen twintig procent meer
Olympische disciplines op het programma
staan en er dus meer medaillekansen zijn.
De neerwaartse trend heeft zich ingezet na

de redelijk succesvolle Olympische Spelen van
Atlanta in 1996, die zes medailles opleverden.
De aanloop naar die Spelen liet al het beste ver-
moeden. In de drie jaren tussen Barcelona
1992 en Atlanta 1996 werden veertig medail-
les gewonnen op EK’s en WK’s. Dat niveau
hebben we tussen Atlanta en Sydney even
kunnen aanhouden met 39 medailles,
maar in de aanloop naar Athene 2004 (31
podia), Peking 2008 (26 podia) en Londen
(24 podia) ging het gestaag bergaf. De
prognose voor Rio 2016 is ronduit slecht.
We staan nu op twaalf medailles, als we
de onterecht afgenomen medaille van
Charline Van Snick op hetWK judo vorig
jaar er bij rekenen.
Er valt tussen alle ellende maar één

lichtpuntje op. In de breedte gaat onze
topsport er wel op vooruit. We grossie-
ren in top achtplaatsen – waarvan de
meeste weliswaar ook op Europees
niveau –maar we schieten tekort als
het erop aankomt omkampioenen
te maken.

at rekenen de sportbonden zich graag
rijk. Voor 2014 dachten ze dat er
twaalf (Vlaamse) medailles in zaten.
Het werden er vier, voor alle Belgische
atleten samen, waarvan één behaald
door deWaalse zevenkampster Nafi

Thiam. Ook het algemeen niveau werd slecht
ingeschat: men hoopte op 43 top acht-plaatsen
voor Vlaamse atleten. Het werden er de helft.
Voor de Franstalige sport in ons land wordt

die oefening niet gemaakt, maar dat is bijzaak.
Vier Belgische medailles – waarvan drie bron-
zen en slechts éénmondialemedaille – is onder-
maats. Dat is de voorlopige stand voor dit jaar,
want deze week is het Europees kampioen-
schap baanwielrennen begonnen. Doorgaans al
een non-event en dit jaar nog meer omdat de
Franse bond, die recent twee schitterende wie-
lerbanen bouwde in de buurt van Parijs en
Rijsel, toch besloot ommet dit EK uit te wijken
naar het Caraïbische Guadeloupe. Daar wordt
gereden op een open baan, en nogwel pal in het
regenseizoen.

Niet alle landen stuurden
hun toppers naar Guadeloupe.
Ook België moet het zonder
omniumspecialist Jasper De Buyst
(wil klaar zijn voor de World Cups) en
Gijs Van Hoecke (gevallen) doen. Een
medaille is haast zeker te verwachten van
JolienD’Hoore (omnium) enmisschien van
Nicky Degrendele op de sprint en/of keirin.
Hoe ook, zelfs met zes medailles blijft de

Vlaamse en dus ook de Belgische topsport
ruimonder de verwachtingen. Uit de grafiek
hiernaast kunt u afleiden dat de neergang in
de Belgische resultaten structureel is. In ver-
gelijkbare jaren – grote kampioenschappen
komen cyclisch terug – werden respectie-
velijk twaalf, negen, zeven, negen en tien
medailles behaald.
Als de Belgische topsport na dit week-

end niet hoger uitkomt dan zesmedailles
scoort het historisch laag. Zes was ook

Zo, u dacht datwe een goed sportjaar
achter de rug hadden,met de RodeDuivels
en de Belgische volleybalvrouwen?De
teller van de Belgischemedailles voor 2014
staat anders dramatisch laag. Vier
medailles –met nog één onbetekenend
EKbaanwielrennen te gaan – is de laagste
score in een kwart eeuw.
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TOPSPORT
IN BELGIE

Belgische
medailles
in 2014 *

F Evi Van Acker
WK brons
zeilen (laser radial)

F Nafi Thiam
EK brons
atletiek (zevenkamp)

F Jaouad Achab
EK goud
taekwondo

F 4x200meter (mannen)
EK brons
zwemmen

* in Olympische
disciplines

F Zevenkampster
Nafi Thiam behaalde
op het EK atletiek
in Zürich de enige
Belgische medaille.
© FILIP VAN ROE

F Zwemmer Pieter
Timmers op de Spelen
in Londen, in 2012.
Hij behaalde in augustus
met de aflossingsploeg
brons op het EK in Berlijn.
© DIRK WAEM / BELGA

F Slechts één WK-
medaille voor ons land
in 2014, dankzij zeilster
Evi Van Acker. © RV

Als een speer
dedieperik in

HANS VANDEWEGHE

Voor 2014 dachten
de sportbonden dat
er twaalf (Vlaamse)
medailles in zaten.
Het werden er vier,
voor alle Belgische
atleten samen
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ddyDesmedt: “Ikwas bij een aantal
kampioenschappen enhet valt op
datwe onze successen vooral
Europees behalen,watweinig
garanties biedt op deOlympische
Spelen. Demeeste sporten gaan er
op achteruit, en soms zelfs specta-
culair. Neemnupaardrijden. In
2010 haddenweopditmoment
twee ploegen geselecteerd voor
Londen. Vandaag geen enkele. Als
jemij vraagt ‘hoe dat zit voor nu
Rio?’, is het antwoord eenvoudig:

niet te best.”
Paul Rowe: “Wedoen geenmoeite omonze
resultaten goed te spreken: het aantalmedailles
en dus het aantalmedaillekansen straks op de
Spelen is historisch laag. Contradictorisch
genoeg zijnwewel goed vanplaats vier tot acht,
en daarin zijnwe zelfs beter dan vier jaar gele-
den. Onze algemene topsportindex stijgt,maar
demedailles dalen.”

Is er teweiniggeld?
EddyDesmedt: “Mits nog duidelijker keuzes,
denk ik dat er genoegmiddelen zijn omaan top-
sport te doen en voormedailles te gaan.Alswij
geloven in atleetA, danmoet die snelworden
gedefinieerd enmoetenwediemet allemoge-
lijkemiddelenhelpen. En echt snel, wantwe
hebbenmaar twee jaarmeer.Hetwordtwel
steedsmoeilijker omprijzen te halen, omdat
meer landen investeren in topsport.”
Paul Rowe: “Er is geld genoeg, op voorwaarde
dat het verdelingsmechanismenogmeer uit-
gaat van een kleine selectiemedaillekandidaten.
Nuwordt vertrokken van in het verleden
behaalde resultaten omeen sport te betoelagen.
In het volleybal enhet hockey – tweeA-sporten
–moeten telkens twee teamshun350.000 euro
topsportsteundelen.Was ermaar één teamdan
haddat ook 350.000 euro. Datmoet in het
nieuwe topsportactieplan anders.”

Is er teweinig talent?
PaulRowe: ‘Je zoudenken vanniet,maarwij
krijgenmet onze niet eens erg strenge selectie-
criteria voor een topsportcontractmaar twintig
vande 43 contracten ingevuld.”
EddyDesmedt: “Onze bezorgdheid is vooral
geen atleten kwekendie als doelstelling het
behoud vanhet tewerkstellingscontract heb-
ben.Dat valtmee,maar het blijft een risico.”

Hebbenweniet teweinig talentbij de
omkadering, tebeginnenbij de trainers?
PaulRowe:Wehebben inVlaanderen geld voor
tien high performancemanagers. Er zijnmaar
drie namen ingevuld, en dannog door drie
bestaande toptrainerscontracten. De bonden
hebbenniemand vanbuitenaf extra ingebracht,

Interview. Directeurs BLOSO en BOIC evalueren topsportbeleid

Paul Rowe en Eddy Desmedt trekken namens het BLOSO en
het BOIC als directeurs topsport al jaren de topsportkrijtlijnen.
De samenwerking was nooit beter, er was nooit meer geld
dat nooit efficiënter is besteed, maar de resultaten waren
paradoxaal genoeg nooit slechter.
HANS VANDEWEGHE

‘Het ziet erniet
tebest uit voorRio’

wat de doelstellingwas vandat project. Dat is
eenmislukking. Zijn er teweinigmiddelen door
ons voorzien?Ofwensende sportbondenniet
in zee te gaanmet een topper die allemacht
vraagt? Ik denkdat het allebei is.”
EddyDesmedt: “Onze bekendste high perfor-
mancemanager uit de Belgische sport iswel-
licht Jean-MarieDedecker. Ik had één grote ver-
gadering per jaarmet hemenmet twee
bestuurders vande judobond.Daarinwerd
gebruld en gescholden,maar alswebuiten
kwamen, gingenwe eten endrinken enwe
zaten op één lijn. Jean-Marie deed zijn goesting
en er kwamenprijzen.”
Paul Rowe: “Heb ik nooitmeegemaakt. Als er
één sport in vrije val is, dan is hetwel judo.”

Is dedepressienabij?
PaulRowe: “Neen,maarhet iswel vreemdals je
geconfronteerdwordtmet totaal onlogische
vaststellingen.Hoekomthetdatweals klein
landvooral progressiemaken inploegsportenen
bij demannen?Enniet bij de vrouwen, terwijl
dat demakkelijkstemedailles zijn?”
EddyDesmedt: “Blij dat je ookzegtdathet beleid
nooit beteropelkaar is afgestemd.Dat gevoel
hebbenweook,maarde resultatenvolgenniet.”
PaulRowe: “Ikhebwelhet gevoel dat onzeambi-
ties totaal anders zijndandie vande
Franstaligen.Wehebben laatst eengesprek
gehadenwestaanmijlenver vanelkaar. Zover,
dat ikmij afvraagofhet zinvol is omverder te
spreken.”

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

p 6 oktober 2001 was ik in het Stade de
France voor dewedstrijd Frankrijk-
Algerije. Een primeur, want de voor-
malige kolonisator en koloniewaren
haast veertig jaar netjes uit elkaars
voetbalvaarwater gebleven.Met nog
een kwartier te gaan stond het 4-1 voor

Les Bleus, en dat was voor enkele Algerijnse
fans het signaal omhet veld te bestormen.
Diewarenmet 40.000 op een totaal van

60.000 toeschouwers ruim in demeerder-
heid. Ik schat dat er tussen honderd en twee-
honderdmet Algerijnse vlaggen getooide rel-
schoppers tussen de lijnen liepen. De spelers
verdwenen en dewedstrijd was voorbij.
Eerder die dag had ikmijn auto gepar-

keerd achter het Stade de France, in een ach-
terafstraat waar niet betaaldmoest worden.
Dat was bij daglicht. Na dewedstrijd liep ik
tussen hele hordenNoord-Afrikanenweg
van het stadion en vond ik de precieze straat
nietmeer. Dewijkwas inmiddels een
Algerijnse soek.
Ik – 1m93 en er niet bepaald Noord-

Afrikaans uitziend – liep nogal fel in het oog.
Ik kon een Fransman zijn om in elkaar te
slaan, en dus nam ikmijn gsm en belde naar
huis om in duidelijk hoorbaar Nederlands –
geen Frans – een gesprek te voeren. Ik denk
dat ikmij de schrik die avond zelf heb aange-
praat, want toen ik de auto eenmaal had
gevonden kon ik rustig
wegrijden. Of was het
toch dat Belgische ken-
teken datmij
beschermde, wie zal het
zeggen?
Omdiewedstrijd nu

in een lijstje te zien staan
vanmeest heftige voet-
balclasheswaarin natio-
nalisme en hooliga-
nisme elkaar vonden,
dat is tochwat overdre-
ven. Neen, dan is Servië
tegenAlbanië van deze
week van een andere
orde. Diematch is verge-
lijkbaarmet Honduras-
El Salvador van juni
1969, toen rellen in het
stadion de aanleiding
waren voor een algehele
oorlog tussen beide lan-
den, zomooi ‘La Guerra
del Fútbol’ gedoopt.
Een oorlog zal er wel

niet van komen,maar
van politiek belang is het
ongetwijfeld. Dat die Albanezen die vlag van
dat groot-Albaniëwilden latenwapperen, is
belachelijk, maar omdaar nu zo nijdig van te
worden? Stel dat de Luxemburgers straks
een vlag vanGroot-Luxemburg uitvinden
met Groot-Arlon geannexeerd, wat zouden
wij zeggen? “Meenemen, die handel, inclu-
sief de everzwijnen”, enwe zouden eens goed
lachen.
Maarwij zijn de Balkan niet. Al sinds 1389

– en begin vorige eeuw ook nog eens,met
dank aan fout getrokken landsgrenzen – zit
het er daar bij hetminste bovenarms op. Als
de UEFAArmenië enAzerbeidzjan voor
Euro 2012 uit elkaar kon houden, en recenter
Spanje enGibraltar, en Rusland enGeorgië,
had dat ook gekundmet Albanië en Servië,
die tot in 1999 een oorlog hebben uitgevoch-
tenwaarbij 10.000 doden zijn gevallen.
Ermochten van de UEFA alleen geen

Albanese fansmeereizen. Begrijpelijk.Maar
waarommocht Ivan Bogdanov, demeest
notoire hooligan vanRode Ster Belgrado,
wél in het stadion, later op de omheining
gaan zitten en nog later het veld op lopen?
Deman heeft in 2010 in Genua eigenhan-

dig een kwalificatiewedstrijd tussen Italië en
Servië in het honderd laten lopen. Dewed-
strijd is toen nooit gespeeld en Servië kreeg
voor de groene tafel 3-0 verlies. Bogdanov zat
voor dat en andere vergrijpen gerelateerd
aan hooliganisme en bendevorming 2,5 jaar
in Italiaanse en Servische gevangenissen,
maar kreeg geen stadionverbod.
Servië heeft de voetbalrellen van deze

week gewild, dat is zonneklaar. De interna-
tionale sportinstanties hebben Servische
(Joegoslavische) teams twintig jaar geleden
al eens gebannen van het internationale
sporttoneel. Het is tijd voor een bisnummer.

Voetbaloorlog

O
column

Als de UEFA
Armenië en
Azerbeidzjan,
Spanje en
Gibraltar,
Rusland en
Georgië uit
elkaar kon
houden, dan
ook Albanië en
Servië, die tot in
1999 in Kosovo
in oorlog waren

Alvast niet door te kijken
naar resultaten op hetWK
voetbal, want dan is ook
Ivoorkust een zeer goed
sportland, en dat is het niet.

De internationaal aanvaarde
benchmarkzijndemeerdan300
Olympische disciplines in 28
Olympischesporten.Datzijnde
sporten en de verschillende
nummers waar de meeste lan-
den hoog op inzetten, precies
omwille van die Olympische
erkenning. In wielrennen bete-
kent dit dat mountainbike wel
telt, maar veldrijden niet. Die
berekeningswijzeisvooralnade-
lig voor de armere landen,
omdatheelveeltechnischespor-
ten dure investeringen vergen.
Omgekeerdzoudiebenchmark
dan weer in ons voordeel moe-
tenuitvallen.Quodnon.
Medailles op Olympische

Spelenzijnmakkelijk inkaart te
brengen.Daarhebbenweerdrie
van behaald in Londen en twee
inPeking.Vlaanderenalleenhad
in Londen gerekend op vijf
medailles. In de jaren tussen de
Olympische Spelenwordt reke-

ninggehoudenmetdemedailles
behaaldopEuropeseenwereld-
kampioenschappen in dezelfde
disciplines. Die oefening geeft
een mooi beeld van de waarde
vaneensportland.
Wie sportland zegt in België,

moet beseffen dat de meeste
medailletellingen uitgaan van
België als één entiteit. Sport is
evenwel regionale materie en
een aantal prognoses waarover
op deze pagina sprake is, slaan
alleenopVlaanderen.Waarrele-
vant, is dat vermeld ✓HVDW⌫

25 jaar Belgischemedailles op grote kampioenschappen
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De internationaal
aanvaarde

benchmark zijn
demeer dan 300

Olympische
disciplines in 28
Olympische
sporten

Goed of slecht: hoemeet je
hoe een sportlandpresteert?

‘Er is geld genoeg,
op voorwaarde dat

het verdelingsmechanisme
nogmeer uitgaat

van een kleine selectie
medaillekandidaten’

PAUL ROWE
DIRECTEUR TOPSPORT BIJ BLOSO

JWe
zien een
dalende
trend in
de door
België

behaalde
medailles
op EK’s,
WK’s en

Olympische
Spelen.
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