
⇥ De Duitser
Thomas Bach
volgde in
2013 Jacques
Rogge op als
voorzitter van
het IOC. Met
goedkeuring
van Poetin,
die als ex-
KGB-chef
gestationeerd
in Dresden
vlot Duits
spreekt.
‘Sport moet
niet apolitiek
zijn’, liet Bach
optekenen.

Steegmans knecht van Cancellara?
Manager Luca Guercilena van
wielerploeg Trek onderhandelt
opnieuw over eenmogelijke
transfer van Gert Steegmans.
Omdat Guercilena geen bud-
getverhoging krijgt van zijn
sponsor, zijn de financiële mid-
delen om de Belg binnen te
halen beperkt.
Met Baden Cooke, de zaakwaar-
nemer van Steegmans, probeert

Guercilena nu toch tot een ver-
gelijk te komen. Guercilena wil
Steegmans als een versterking
voor zijn klassieke kern rond
Fabian Cancellara. Ook zou
Steegmans een rol krijgen als
begeleider van de jonge sprin-
ters in de ploeg. “De zaak is niet
afgesloten”, meldt Trek.
De beslissing lijkt bij Steegmans
zelf te liggen. *MG+

Jeugdploeg Astana geschorst, Vino geeft geen krimp
Het opleidingsteam van wieler-
ploeg Astana moet zijn activi-
teiten voor onbepaalde tijd
stopzetten. De Kazachse wie-
lerbond nam die beslissing na
de verschillende dopinggeval-
len in de ploeg.
De voorbije maanden testten
drie renners in de selectie posi-
tief. Ook de broers Maxim en
Valentin Iglinskiy uit de gelijk-

namigeWorldTour-ploeg lie-
pen tegen de lamp, wat het
totaal op vijf betrapte Astana-
renners bracht. De Kazachse
wielerbond laat weten een
intern onderzoek te zullen voe-
ren naar de dopinggevallen.
Dmitri Sedoun, algemeen
manager van het Astana
Continental Team, is ontslagen.
Alexandre Vinokourov, die de

WorldTour-ploeg leidt, blijft
voorlopig buiten schot.
Ook Tourwinnaar Vincenzo
Nibali is niet van plan op te
stappen, wanneer Astana zijn
WorldTour-licentie zou verlie-
zen. Een licentiecommissie van
de UCI beslist volgende week
of Astana in 2015 in de
WorldTour mag blijven.
*BELGA/MG+
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één land, één stem-principe, waarbij een klein
eiland indeoceaanevenveelgewicht indeschaal
werpt als Engeland (bijvoorbeeld in de FIFA),
worden de verkiezingen naar de hand gezet.
Eind vorige eeuw kwamhet IOC in opspraak

toen het tien leden royeerde en nog eens tien
andere moest schorsen omdat ze zich hadden
latenomkopendoorkandidaatstadSaltLakeCity
(2002). Dat bleek het topje van de ijsberg, maar
het IOC hervormde zichzelf.
Vijftien jaar na de lessen van de Olympische

Beweging liep ook de helft van het ExCo van de
FIFA tegende lampdoor corruptiebij verkiezin-
gen. En tochblijft deFIFAvolhoudendatermaar
weinigaandehand is.Omhetmet een tweet van
voetbalbaasSeppBlatter te zeggen: “Iedereen in
deglobale voetbalgemeenschapheeft deverant-
woordelijkheid ethisch tehandelen. FIFAneemt
hier de leiding.”

Wie enwat heerst over de geopolitieke
machtsverhoudingen in de sport?
“Sport leeftmet twee leugens: geldofpolitiekzijn
nietbelangrijk.Geld iswelbelangrijk endesport
moetpolitiekneutraal zijn,maarniet apolitiek.”

Wat gebeurde er in 2014 achter
de schermen van dewereldsport?

et begon met deWinterspelen in Sotsji, de
goednieuwsshow van Vladimir Poetin die
om en nabij de 41miljard euro zou hebben
gekost. Met de nadruk op ‘zou’ en ‘om en
nabij', want inzake transparantie of het
gebrek eraan, kan de internationale sport

wedijveren met de maffia. Vragen? Niet te veel.
Antwoorden? Geen. Timing? Perfect. Enkele
wekennahetvertrekvande laatsteatleethielpen
deRussen eenmilitair handje inOost-Oekraïne.
Vervolgens kwam de FIFA World Cup in

Brazilië. De protesten van de bevolking werden
serieus genomen. Zo serieus dat ze onder meer
werden gemonitordmet Israëlische drone-tech-
nologie, die voor de bezette Palestijnse gebieden
endeGazawerdontwikkeld.Hetwerdeengroot
voetbalfeest,metalvasteenprimeur:deopdracht
om zo weinig mogelijk eretribunes in beeld te
brengen, kwestie van het morrend volk niet op
slechte gedachten te brengen.
In de zomer raakte bekend dat behalve de

Chinese en Kazachstaanse dictaturen niemand
zich nog hardwildemaken voor het inlijven van
deWinterspelenvan2022.HetwordtdusAlmaty
of Peking. Tegelijk werd wat vuile was buiten
gehangenoverhetneokolonialismevandesport-
bonden:alshet InternationaalOlympischComité
(IOC) ergens landt, dan als een staat in een staat,
of het landt niet.Hetzelfde geldt voordeFIFA, de
wereldvoetbalbond.
Nadezomerbleefhetvoetbalaanhet feestmet

deniet-publicatievanhetonderzoeksrapportnaar

HANS VANDEWEGHE

Na het rampzalige jaar 2014 zal
demondiale sport nooitmeer dezelfde zijn.
Het autocratische, neokoloniale denken
van de grote sportbonden heeft
zijn houdbaarheidsdatumal lang
overschreden. Tijd voor een nieuwmodel?

H

fraudebijdetoewijzingvandeWorldCupsvoetbal
van 2018 en 2022 aan Rusland en Qatar. De eer-
steklasbegrafeniswerdverstoorddoordeonder-
zoekermetdienst,diehinttenaar toegedektecor-
ruptie.Ondertussenijverdedehaast tachtigjarige
SeppBlatter voor een vijfde ambtstermijn endat
terwijl tijdens zijn vierde ambstermijn de helft
van van zijn uitvoerend comité werd geroyeerd
of geschorst en één inmiddels ex-lid zelfs werd
geout als informant van de FBI, die corruptie in
hetwereldvoetbal onderzoekt.
TenslottekreegDoha,hoofdstadvanoliestaat

Qatar, het WK atletiek van 2019. Het WK wordt
begin oktober gehouden, als het “koel” is en de
temperatuurschommelt tussen25en37graden.

Wie zijn die grote sportbonden?
Technischgezienzijnze internationale,niet-gou-
vernementele sportorganisaties,maar eigenlijk
zijn ze overblijfselen uit een heel ver verleden.
In het geval van het Internationaal Olympisch
Comité (1894) zelfs ontstaan in de negentiende
eeuw, net als de roeibond FISA, de schaatsbond
ISU, de eerste wielerbond ICA (allen in 1892) en
de gymnastiekbond (1897). De latermeer popu-
laire sporten liepenwatachter: FIFAwerdopge-
richt in 1904.De internationale zwembondFINA
nog eens vier jaar later ende IAAF (atletiek) zag
het licht in 1912, net als de overkoepelende
Amerikaanse universitaire sportbondNCAA.
Het IOC is inoorsprongeenadellijkemannen-

club, die tot op vandaag zelf leden coöpteert en
toch ishet IOCmet zijnmeerdanhonderd leden
misschien de meest democratische sportbond,
al isminst ondemocratische correcter.
Het IOC wordt geregeerd door een minister-

raad,het zogehetenExecutiefComité (ExCo).Dat
geldt ook voor andere sportbonden, maar de
meeste olympische beslissingen liggen toch bij
de grote ledenvergadering, de Sessie, terwijl die
bij de andere sportbonden bij het ExCo liggen.
Hoeminder leden,des temakkelijkerdie tebeïn-
vloeden zijn.
Sportbonden–vanhethoogste tothet laagste

niveau–kampenmeteendualiteit: eenbetaalde,
goedopgeleide stafmetduidelijke resultaatsver-
bintenissen wordt gecontroleerd door een
bestuur dat zich met alles bemoeit, maar door
eengebrekaan intelligentie, transparantie, com-
petentie, energieof eencombinatie vandat alles,
in deze complexe tijden niet kan volgen.
Betaaldebestuursledenofvoorzitterszijnhele-

maal een ramp. Zij moeten hun salaris, dat ze
nooit ergens anders zouden kunnen verdienen,
bij elke verkiezing veiligstellen en doen dat bij
voorkeur door géénbeleid te voeren of door sin-
terklaas te spelenmetontwikkelingsgeld.Viahet
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Vladimir Poetinmag dan
de paria zijn van

de internationale politiek,
hij is de ongekroonde
nummer één van

de wereldsport. Sportbonden
eten uit zijn hand

Analyse. Alleen ondemocratische landen als Rusland, China en Kazachstan zijn

⇥Oliesjeik
Ahmad
Al-Fahad
Al-Sabah van
koepelbond
ANOC was
in oktober
aanwezig op
een sport-
conferentie in
Rusland, waar
Poetin werd
gelauwerd
omdat hij ‘de
verbroedering
tussen landen
bevordert’.

van de publieke opinie en de politiek, tot grote
ergernis van Bach, en dat ondanks de openlijke
belofte dat het uit de marketingpot dik 700 mil-
joen euro zou krijgen. De cases Oslo en
België/Nederland vertonen parallellen. In beide
landen was er zowel bij de bevolking als bij de
regeringen openlijk ongerustheid over de wurg-
contractendiedeinternationalebondenopleggen.
De 29Manuals for theOlympicGames tellen

in totaal 7000 pagina’s, vol met eisen waaraan
moet worden voldaan. De Noorse pers concen-
treerde zich op de cocktailreceptie met de
koning, geëist door het IOC, alsof dat de grote
misdaadwas. Veel erger zijn de fiscale en diplo-
matieke uitzonderingen die de miljardencon-
cerns FIFA en IOC zich als eigenaars van een
sport(evenement) willen toe-eigenen.
Het is niet voor het eerst dat Olympische

Spelen moeilijk aan de man worden gebracht.
Colorado won ooit de wintereditie van 1976 en
gafdie zesdagen later terug,naeennegatief refe-
rendumonder de bevolking.Maar de realiteit is
nu bitterder en de tijden zijn anders: in de
Westerse democratieën is de bereidheid om
mega-evenementen te organiseren en vooral te
financieren compleet weg. In de VS is die erwel
nog,maarbehalvemisschiendevolgendeWorld
Cup voetbal zal het ten vroegste nog eens
OlympischeSpelenkunnenorganiseren in2024,
haast dertig jaar na die vanAtlanta.
De onvoorwaardelijke bereidheid om in

mega-evenementen te investeren, vindtmenwel
nog indeBRIC-landen, indictaturenzoalsChina
en Kazachstan – respectievelijk op rang 142 en
144 in deDemocracy Index – en in hetNabije en
VerreOosten.Dat ís eengrootdeel vandewereld,
maar Europa is wel samen met de VS de grote
financier van dewereldsport.
De imagoschade is enorm,maar economisch

lijkt er nog geen vuiltje aan de lucht. De televi-
sierechtenblijvenstijgenendesponsoringvolgt.
Het IOC denkt voor het volgende quadrennium
aaneenverdubbelingvandesponsoringbijdrage
(van80naar 160miljoeneurovoorvier jaar).Het
valt af te wachtenwat de reactie zal zijn op drie
Olympische Spelen op rij in het Oosten: winter-
spelen in 2018 in Pyeongchang en in 2022 in
Almaty of Peking en zomerspelen in Tokio in
2020. Samen met voetbal-WK’s in Rusland en
Qatar is dat een nooit eerder gezien geopolitiek
onevenwicht.

Hoe komenwe uit dezemorele crisis?
Daar komen we voorlopig niet uit, zoals het er
nu naar uitziet. De sportbonden zijn zich van
geen kwaad bewust en met hun domicilie in
Zwitserland zijn ze ook nog eens immuun voor
welkecontroleook. Endatwetenze.De implosie
vanhet traditionele (Europese) bondenmodel is
misschiennabij enalsdatopdeschopmoet, dan
is er momenteel maar één alternatief voorhan-
den: het Amerikaans privaatmodel.
DeAmerikaanse sport heeft evenwel ookhaar

problemen, zoals loononderhandelingen en sta-
kingen of lock-outs, maar heeft doorgaans geen
solidairebandmetdeniet-professionelebasis.Een
mixlijktaangewezen:enerzijdseenpuurbedrijfs-
economischbeheerzoals indeAmerikaansepro-
fessionele sporten, maar onder toezicht van een
hogere instantieenmet toepassingvandestreng-
ste regels van corporate governance.
Wie zal de grote schoonmaak in de interna-

tionale sportbondenoverzien?De sport heeft al
vaker zijn heil gezocht bij de Europese Unie of
zelfs bij de Verenigde Naties. Een controleme-
chanisme op het hiërarchische zelfbestuur van
de sportkoepelsdoordie supranationale instan-
ties lijkt aangewezen.

bevordert in een geest van vrede en vriend-
schap”. In Kiev kregen ze net geen beroerte.

Wat als… België en Nederland
hetWereldkampioenschap 2018 hadden
gekregen enOslo deOlympische
Winterspelen 2022?
Zou de internationale sport dan zijn gered en
haar verloren eer hebben teruggevonden?Of is
dat een uiting van het klassieke eurocentrisme,
dat ons door andere continenten wordt verwe-
ten?Inelkgevalwasdekeuze in2010voorBelgië
enNederland,ennietvoorRusland,afgezienvan
deenormezwakheden inTheHolland/Belgium
Bid,ereengeweestvoorkleinschaligheidenvoor
een toernooi opmensenmaat.
Alleen hebben grote sportbonden niks van-

doenmet kleinschaligheid, want dat straalt af
op de inkomsten als tv-rechten en sponsoring.
Nochtanswasdathetplanvandenieuwbakken
IOC-voorzitter Thomas Bach. Hij had er alles
aangedaanomOslo te latenwinnenalsvolgend
jaar in Kuala Lumpur voor de winterstad van
2022wordt gekozen.
Jammer,maarhelaas:Oslohaakteafonderdruk
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Aldus een cryptischeThomasBach, die in sep-
tember2013 JacquesRoggeopvolgdeals sport-
paus aan het hoofd van het IOC.
InzijnpasverschenenOlympicPower Index

zet de Duitse onderzoeksjournalist Jens
Weinreich Rusland op één. Geen land is zo
machtig alshet omdecombinatie vansportpo-
litiekemacht, organisatiesvangroteevenemen-
ten, medailles en financiële inbreng gaat. Dat
betekent in éénmoeite dat Vladimir Poetin de
ongekroonde nummer één is van de wereld-
sport,wantPoetinhoudt vansport enhij houdt
zich vooral bezigmet sport.
Sportpolitiek behoort tot de zogeheten soft

power indewereldpolitiek. Jebegint geenoor-
logomsport,maarhet iswel een factormeteen
hoog pr-gehalte en – altijd meegenomen – de
maatschappelijke, politiekeen juridische logica
houdt op aan de stadionpoorten. Poetin mag
dandeparia zijn vande internationalepolitiek,
hij is de centralefiguur indegeopolitiek vande
sport in de 21ste eeuw.
De sportbonden eten uit zijn hand. De ver-

kiezing van Thomas Bach tot sportpaus en
Marius Vizer als onderpaus van de sportbon-

den, de keuze voor Rusland en Qatar voor de
World Cup, zelfs de keuze voor Tokio voor de
zomerspelen van 2020, in alles had Poetin zijn
zeg of gaf hijminstens zijn fiat.
Er bestaanmooie foto’s van Bach, Poetin en

Blatter, samen op een Braziliaanse eretribune
gezellig keuvelend inhetDuits. Bach isDuitser,
Blatter is eenZwitser-Duitser enPoetin spreekt
vlot Duits na zijn stationering als KGB-chef in
Dresden. Soms loopt er ook een helmboswui-
vende Koeweiti in hun gezelschap. Die is sjeik
enheetAhmadAl-FahadAl-Sabah; hij is voor-
zitter vanANOC, de koepelbond (nog één) van
alle nationale olympische comités.
Dé sjeik, zoals hij wordt omschreven, kent

Poetin van toenhij deOPECvoorzat.Hijwas er
ook bij op 9 oktober van dit jaar, toen Poetin in
Tsjeboksary in de autonome republiek
Tsjoevasjië het congres Rusland-Sportland
opende envoorde gelegenheid vanFINA-voor-
zitterCésarMaglione(Uruguay)dehoogsteorde
van de internationale zwembond kreeg. Niet
omdathetWKzwemmenvolgend jaar inKazan
doorgaat, ofmisschien een beetje,maar vooral
omdat Poetin “de verbroedering tussen landen

O’Sullivan stoot door op één been
Snookerspeler Ronnie
O'Sullivan startte met een 6-2-
zege tegen deWelshman
Daniel Wells aan zijn UK
Championship, maar zat na de
zege in zak en as. De topfavo-
riet speelde met een gebroken
enkel en denkt aan opgeven.
“Als het morgen niet beter is,
begin ik er niet meer aan”, ver-
klaarde de Engelsman.

O’Sullivan liep de gebroken
enkel op tijdens een looptrai-
ning. “Ondanks die enkel wou ik
spelen, maar leuk was het niet”,
verklaarde de viervoudige toer-
nooiwinnaar. "Het deed ver-
domd pijn.”
De Belg Luca Brecel won zijn
openingsmatch vlot met 6-1 en
neemt het in de tweede ronde
op tegen Mark Allen. 2BELGA4

McLeish eist meer begrip voor ‘Petit Pelé’ Mboyo
Genk-trainer Alex McLeish vindt dat
Ilombe Mboyo alle kwaliteiten heeft
om zich in het topschuttersdebat te
mengen. Danmoet Mboyo wel
beginnen te scoren. ‘Petit Pelé’ zit
dit seizoen aan vier tre;ers, maar
staat inmiddels al vijf wedstrijden
droog. McLeish brak een lans
voor zijn spits op de persconfe-
rentie.
“Jullie zijn te kritisch voor

Mboyo. Als ik zijn wedstrijden ana-
lyseer, dan zie ik dat hij

geweldig werk levert voor
het team. Hij knokt zich
te pletter, gaat duels
aan, zet druk enmaakt
ruimte voor anderen.
Hij doet alles wat we

van hem verlangen.
Alleen de touch voor

doel ontbreekt

op dit moment”, zegt McLeish.
“Uiteindelijk worden spitsen door de
media en de fans afgerekend op
doelpunten. Wij bekijken zijn pres-
taties in een breder perspectief. Zijn
werklust voor de ploeg is fenome-
naal. Hij houdt telkens een hele
defensie aan de praat en daar kun-
nen anderen van profiteren. Als hij
dit niveau aanhoudt, komen die
doelpunten vanzelf." 2KDZ4

Hazard op shortlist
FIFA-elftal
Na de nominaties voor beste doelman
en beste verdedigers van het jaar
maakte de FIFA de kanshebbers voor
het middenveld bekend. En ook daar is
een Belg bij. Eden Hazard ziet zijn
puike prestaties bij Chelsea mogelijk
bekroondmet een plaats in het FIFA-
elftal. De Rode Duivel krijgt wel zware
concurrentie van Di Maria en Yaya
Touré en James Rodríguez. 2NVK4

Winterspelen in Pyeongchang
(2018) en in Almaty of Peking

(2022) en zomerspelen
in Tokio (2020). Samenmet
deWK’s in Rusland en Qatar

is dat een nooit gezien
geopolitiek onevenwicht

⇥ Vladimir
Poetin krijgt
de WK-bal uit
handen van
voetbalpaus
Sepp Blatter.
De Rus
hanteert
topsport als
geopolitiek
wapen.
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nog bereid om aan de eisen van de almachtige sportbonden te voldoen


