
ewielrenners reden gisteren
hun laatste ritje van het Sealine
Beach Resort naar de Doha
Corniche. In Qatar rijd je in
waaiers zoals door DeMoeren
in Gent-Wevelgem. Het ver-
schil? DeQatarese podiummis-
sen in zwarte abaja en bijpas-
sende hoofddoek, de zon, de
prima hotels, het goede eten.
Boeiend? Niet echt. Tijdens
sommige ritten staanmeer
kamelen langs de kant dan
Qatarezen.
In 2016 organiseert Qatar het

wereldkampioenschapwiel-
rennen op het vlakste en heet-

ste parcours ooit. Normaal in de derdeweek
van september,maar dan regent het soms
oudewijven en als het niet regent, is het
gemiddeld veertig graden. Drie weken later is
het ‘maar’ 35 graden.Wat bezielde de interna-
tionale wielerunie UCI om in Valkenburg in
september 2012 Qatar hetWK toe tewijzen?
Hetzelfde als wat de anderewereldsportbon-
den (zie lijstje) overhaalde: veel olie- en gas-
dollars.
Hetmeest recentewereldkampioenschap

was dat van het handbal. Qatar bouwde drie
gigantische sporthallen (kostprijs 220miljoen
dollar) en het gepimpte nationale teamdeed
het lang niet slecht. Zewonnen vanaf de acht-
ste finales van sterke handballanden als
Oostenrijk, Duitsland en Polen,maar telkens
waren er klachten over de scheidsrechters. Na
de verloren halve finale applaudisseerden de
Polen uitdagend enminutenlang voor de
scheidsrechters.
De Qatarese nationale ploeg bestond uit

twee in Qatar geboren spelers en voor de rest
uit Egyptenaren, Tunesiërs,maar vooral
Serviërs, Kroaten, Bosniërs,Montenegrijnen,
een Fransman, een Cubaan en een Spanjaard.
Allemaal betaald om van paspoort te verande-
ren. Zewerden gecoacht door de regerende
wereldkampioen, de Spanjaard Valero Rivera.
Ze hadden zelfs een eigen harde supporters-
kern: zestig luidruchtige Spanjaarden die
waren ingevlogen, net als 680 journalisten die
ook reis, kost en inwoon hadden gekregen van

deQatarese sportautoriteit. In de finalewas
Frankrijkmet drie goaltjes verschil te sterk.
Sportsucces is te koop,maar er zijn grenzen.

National Vision 2030
De eerste topatleet die zijn paspoortwisselde en
ook zijn naam inruilde,was deKeniaanse steep-
lechaser StephenCherono in 2003.Hij kreeg
1.000 dollar permaand (ongeveer 875 euro),
voor het leven en geïndexeerd, enheette voort-
aan Saif Saaeed Shaheen.Hijwerd prompt
wereldkampioen.
DeQatarezen dachten dat ze het goedhad-

den geregeld, zoalsmet deBulgaarse gewicht-
hefferAngel Popov die ze in 1999hadden gelokt
en die in Sydney als Said Saif Asseed bronswon.
Ze kondenhet goud inAthene al ruiken,maar

Kenia hield de olympische vrijgave vanCherono
tegen. De besteQatarese sporter is trouwens de
zoon van een sportmigrant. Hoogspringer
Mutaz Essa Barshim, brons opde Spelen in
Londen, is de zoon van een geïmporteerde
Soedanese loper.
In 2005 begonde voorbereiding vandeQatar

National Vision 2030, eennationale ontwikke-
lingsstrategie dieQatarwilde voorbereiden op
het ondenkbare: eenwoestijnwaaruit op een
dag geen olie en geen gasmeer komt. De doelen
vanQNV2030 zijnmenselijke, sociale, econo-
mische en ecologische ontwikkeling, duurzaam
als het kan.Dat is officieel. Het echte doelwas
zo snelmogelijk de enormeberg cash, verdiend
met olie en gas, te investerenmet een return die
de kleineminderheid vandeQatarezen in staat
zou stellen de levensstandaard van vandaag aan
te houden.

Contémist KVMechelen enMoskou door geraaktemeniscus
Anderlechttrainer Besnik Hasi recu-
pereerde de voorbije weken een
aantal spelers, maar hij verliest er
ook weer één. Ibrahima Conté liep
op training een blessure aan de
knie op, met ernstige gevolgen. Het
gaat om een meniscusblessure, die
een operatie noodzakelijk maakt.
Wanneer Conté onder het mes
gaat, wordt pas vanochtend beslist,
wanneer de precieze ernst van de

blessure duidelijk zal worden. Er is
nog een sprankeltje hoop dat de
operatie even uitgesteld zou kun-
nen worden, maar hoe dan ook zal
Conté rekening moeten houden
met een onbeschikbaarheid van
twee maanden. De middenvelder
speelde de voorbije weken eerst op
de Africa Cup en voetbalde daarna
meteen weer voor Anderlecht,
waar de 23-jarige Guineëer goede

dingen liet zien. De blessure van
Conté is een flinke streep door de
rekening van Hasi, voor wie de
Guineëer een oplossing op de
nummer tien bood zolang Dennis
Praet niet terug is uit blessure. De
coach moet voor de wedstrijden
tegen KV Mechelen van morgen en
Dinamo Moskou op donderdag een
alternatief bedenken, want Praet
zal dan nog niet hersteld zijn. .RN1
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Achtergrond. Van oliestaatje tot sportwalhalla: de reconversie van Qatar

Wie sport, is er al geweest
of zal er komen: Qatar,
waar atleten en
kampioenschappen
worden gekocht. Doha
als sporthoofdstad van
de wereld is geen hobby
van rijke Arabieren,
maar een economische
overlevingsstrategie.
HANS VANDEWEGHE

Gisteren
Westerlo - Racing Genk 1 - 2

Vandaag (14/02)
Zulte Waregem - Standard 18u00
Waasland-Beveren - KV Kortrijk 20u00
Moeskroen-Péruwelz - KV Oostende
Lierse - Cercle Brugge

Morgen (15/02)
Anderlecht - KV Mechelen 14u30
Club Brugge - Lokeren 18u00
Charleroi - AA Gent 20u00

Programma speeldag26

National Vision 2030moet
Qatar voorbereiden op

het ondenkbare: een woestijn
waaruit op een dag geen olie

en geen gasmeer komt
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Sport is
te koop

Qatar,
land van
WK’s
2004
WK tafeltennis
WK squash
2005
West-Aziati-
sche Spelen,
WK gewicht-
he*en
2006
Aziatische
Spelen
2010
WK indoor
2011
Asian Cup
voetbal,
Arabische
Spelen
2012
WK Squash
2014
WK zwemmen
korte baan,
WK squash
2015
WK handbal
WK boksen
2016
WK wielrennen
2018
WK gymnastiek
2019
WK atletiek
2022
WK voetbal

Het eerste
sportevent dat
Qatar organi-
seerde, was
een ATP-ten-
nistoernooi in
1993 in Doha.
Dat staat nog
steeds op de
kalender. Qatar
en vooral dan
Doha, waar
90 procent van
de bevolking
woont, is
een landje van
evenementen.
In 2014 alleen
al werden er
182 events
georganiseerd,
waarvan 57
van sportieve
aard.

D
Het inkopen inwereldconcerns zoals Crédit
Suisse, Volkswagen,Hochtief, Harrods,
Sainsbury, Lagardère, Vinci, Vivendi,Miramax-
Filmyard, RoyalDutch Shell, Barclays en
London StockExchange, via deQatar
InvestmentAuthority die op 150miljard euro
cash zit, was de eerste tactiek. Voor al het goede
nieuws over de regio hebben zeAl Jazeera
opgericht en dat heeft alle sportrechten in het
Midden-Oosten enAfrikamiddels het filiaal
beIN Sports. Ze kochten ookhet voetbalteam
Paris Saint-Germain, een slapende reus in het
Europees voetbal.
Geld laten rollen iswaar deArabierenhet

best in zijn. Zo sponsorden ze als soennieten
niet alleen IS enAlQaida – toch een verbeter-
puntje –maar kochten ze tegelijk de laatste
jaren voor enormebedragen kunst op.
CézannesDe kaartspelerswerd verkocht voor
zo’n 220miljoen euro, een record voor een
schilderij, en 17miljoen betaalden ze voor een
installatie vanDamienHirst, ook een record
maar dan voor eennog levende kunstenaar.

Obesitas en diabetes
Vijftig jaar geleden leefde de bevolking nog van
parelvissen, vandaar de naamThePearl voor
het nieuwbouweiland bij Doha.Het Engelse
protectoraat scheurde zich af in 1971 enwerd
een land. In dat jaarwerdhet grootste gasveld
terwereld ontdekt. Vandaagheeft Qatar het
hoogste bruto nationaal product per inwoner,
bijna 90.000 euro (België zit aan 36.410 euro).
Nooit heeft een land in zo’n korte tijd zoveel

geld in de sport geïnvesteerd. Nooit heeft een
land zoveel sportcomplexen gebouwd.Nooit
heeft een land zich sneller in de sportbusiness
ingekocht. Volgens demoderneArabische eco-
nomischemores is alles te koop, als ermaar het
juiste bedrag tegenover staat.
Handel, toerisme, kunst en sport zijn de vier

peilerswaaropQatarmoet scoren tegen 2030
ende volgordemag ook andersom,want de
familieAl-Thani, die
de emir levert sedert

1822, heeft begrependat sport de snelsteweg is
naarwereldfaam. “Dohamoet de sporthoofd-
stad vandewereldworden”, toeterde de eerste
familie.
De bedenker vanhet planwas emirHamad

BinKhalifa al-Thani, de uitvoerder is zijn zoon
emir TamimBinHamadal-Thani, die in juni
2013 de scepter overnamvan zijn vader, en
broerlief Jassim, die alle voetbalzaken regelt.
Tamim is een vande eerste namendie de toen
nieuwbakken olympische president Jacques
Rogge in 2002 voorstelde om te coöpteren als
lid vanhet InternationaalOlympischComité
(IOC). Vreemd,wantRogge had tot dan geijverd
voormeer sportexpertise in het IOC ennam
plotsklaps een vadsigArabiertje van 21 jaar zon-
der noemenswaardige sportkennis op in zijn
gremiumsportkardinalen.

Tamimging thuismeteen aanhetwerk (zie zij-
bandmet het lijstje vanwereldkampioenschap-
pen en aanverwante continentale toernooien, die
zijn landje van 300.000Qatarezen en 1,9miljoen
migranten-arbeiders heeft georganiseerd en nog
zal organiseren). Ronddiemigranten die in een
systeemvan semi-slavernij – de kafala –werken,
is heelwat te doen.
Kafala komt eropneer dat eenQatarees jou

adopteert en ‘sponsort’. In ruil daarvoor
houdt hij je paspoort bij, want hij is ver-
antwoordelijk voor jou.Wiewegwil,moet
zijn paspoort terugkrijgen vande sponsor
en daarwringt het schoentje. De sportwe-
reld bleef lang blind voor diemistoestand,
tot de Franse voetballer Zahir Belounis
zichmelddemet eenhallucinant verhaal
dat hij al een jaarwerd vastgehoudendoor

zijn club, niet betaald en

niet vrij om te gaanwaar hijwil.
Belounis schreef een openbrief naar Pep

Guardiola enZinédine Zidane, twee ambassa-
deurs vanhetQatarese succesvolle bid voor het
WK2022. De responswasmatig,maar inmid-
dels is Belounisweer thuis. De kafalapraktijken
zoudendoor nieuwewettenworden vervangen.
Erwelmeer dat nogmoetworden geregeld.

Qatarese vrouwenwaren voor het eerst op de
Olympische Spelen in 2012.Hun geluk is dat ze
met het jaar dikkerworden (aldus een officieel
rapport) en dat zien deQataresemannenniet
graag gebeuren. Sportmoet hun vrouwen red-
den van obesitas enmeteen ook alle sedentaire
Qatarezen vande diabetes, die nu al één opde
vijf treft.

Sporten in eenwoestijn
Tussen deWK’s van 2018 en 2022 zit een vreemd
gat vandrie jaar. Daar hadden in 2020de
Olympische Spelen in gepast,maar tot twee
keer toewerdDohaniet bij de laatste drie ste-
den-kandidaturen geselecteerd door het IOC.
Het zou zich tegen september vandit jaar
opnieuwmelden, voor de derde keer op rij.
De kansen zijn gestegen. Rogges opvolger

ThomasBachwas jarenlang lid vandeDuits-
ArabischeKamer vanKoophandel en is verko-
zenmet de steun vandeArabische entente.
Eerlijk is eerlijk: Roggewerd in 2001 ook door
deArabieren gesteund,maar ging er altijd prat
op dat zijn IOC zichnooit heeft laten lijmen
zoals dewereldvoetbalbondFIFA.
Sport behoort in de geopolitiek tot de soft

power,maar het spel omdemachtwordt in
Qatar hard gespeeld. De laatste vreemde ver-
huis naar dewoestijn van een sportwas de toe-
kenning vanhetWKatletiek van 2019 aanDoha.
Dat zal doorgaan tussen 28 september en 6
oktober, de heetste plek ooit voor eenWK.
Eugene inOregon, deAmerikaanse bakermat

vande fond enhalve fond,moest het
afleggen.
“Sporten in een
woestijn bij
veertig graden
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Nooit heeft een land
in zo’n korte tijd zoveel geld in
de sport geïnvesteerd. Volgens
de Arabische economische

mores is alles te koop

Denayer wil terugkeren naar City
Als het van Jason Denayer (19)
afhangt, speelt hij volgend sei-
zoen voor Manchester City.
Celtic Glasgow hoopt noch-
tans om de uitleenbeurt van de
Brusselse centrale verdediger
te verlengen. “Maar ik denk dat
ik in juni terugkeer”, zegt
Denayer in The Daily Record.
“Hopelijk ben ik dan klaar voor
City. Als ik aan de zijde van

Vincent Kompany kan spelen,
weet ik dat ik het gemaakt heb,
maar ik wil niet de nieuwe
Kompany worden. Ik wil ook
zelf naammaken.”
Volgens de Schotse pers zou
ook het Nederlandse Ajax inte-
resse tonen om Denayer, die al
in 23 matchen in actie kwam
voor Celtic dit seizoen, binnen
te halen. 3PJC5

Izquierdowedstrijdfit
Eén week na de tweede seizoens-
nederlaag op het veld van Kortrijk
ontmoet Club met Lokeren
opnieuw een play-o9 I-kandidaat:
“Lokeren is een sterk elftal”, zegt
Club-coach Michel Preud’homme.
“Enkel doordat ze dit seizoen
Europees hebben gespeeld, staan
ze niet in de top zes.” Intussen wist
blauw-zwart zich te kwalificeren
voor de bekerfinale. Preud’homme

wil zijn
spelers
daarom
fris hou-
den en laat mogelijk Felipe
Gedoz en Lior Refaelov uit zijn
basiself. Wellicht zullen Izquierdo
en Storm of Dierckx centrumspits
De Sutter morgen flankeren.
Duarte en Mechele zullen centraal
achterin staan. 3TTV5

Federer past voor
duel tegen België

De Zwitserse tennisfederatie
maakte gisteravond bekend dat
Roger Federer en Stanislas Wawrinka
er van 6 tot 8 maart in Luik niet bij
zijn voor de eerste ronde van de

Davis Cup tegen België. “Na de triomf
van vorig jaar begrijpen we dat beide
spelers voorrang geven aan hun per-
soonlijke toernooiplanning”, zegt de
Zwitserse bondspreses. 3WWT5

is niet gezond”, stellen allemedici van alle bon-
den, zoals ookMichelD’Hooghe, vanwie de
zoonwel inmiddels zijn scalpel als orthopedist
niet langer inRoeselare hanteert,maar in
Aspetar, het state of the art sportmedisch cen-
trum inDoha.
Over dewaanzinnige beslissing omQatar de

Wereldbeker van2022 toe tewijzen, is al veel
geschreven. Samengevat: een landdat ijvert voor
een ecologische enduurzame toekomstwilmid-
den inde zomer (bij 45 gradenplus) in dewoes-
tijn twaalf stadionsneerpoten endie allemaal
met airco koelen.Met de toeschouwers die bui-
ten inde verzengendehittemoeten aanschui-
ven,werd evengeen rekening gehouden.
De FIFAhaddeze kandidatuur terugnaar af

gestuurd, althans in het technisch rapport dat
voorafwas opgesteld,maar de 24 leden vanhet

executief beslisten anders. Inmiddels is de cor-
ruptie blootgelegd enheeft de helft vanhet exe-
cutief van de FIFAboter ophet hoofd. Een
kwart stapte effectief op ofwerd verwijderd.
Voetbal is de eerste sport en duswil Qatar

daarin aanwezig zijn ophet hoogste niveau. Op
het eigenWKbetekent datmet eenQatarees
team.Daartoe zit Qatarmet zijnAspire
Academyook in ons land.Aanhet einde vande
voetbalvoedselketen vanQatar zit sindsmaart
2012KASEupen, een tweedeklasser die 31 spe-
lers in dienst heeft, onderwie zes Belgen, vijf
Europeanen, zesQatarezen endertien
Afrikanen.
Eupen kwam inbeeld toenhet haast failliet

was en deQatarezen eenEuropees teamzoch-
ten omhun talenten te laten rijpen. Belgiëwas
een goede optie omdat de instapdrempel voor
niet-Europeanenhiermaar 73.000 euro
bedraagt (inNederland is dat 275.000 euro).
Aspire Football Dreamsheet het project enhet
begon ooit inmetAspireAfrica in zeven landen.
Vandaag gaat het omzeventien landen,waaron-
der ook drie inMidden- enZuid-Amerika en
twee inAzië.Het project is eenvoudig: erwordt
geïnvesteerd in het lokale voetbal en in regio-
nale centra en in ruilwordende grootste talen-
ten uitgenodigd om inDoha op stage te komen.
Vaakwordt de link gelegdmet deQatarese

nationale ploeg, die ophet eigenWKvan 2022
best een representatief elftal op demat brengt.
Dat zalmoeilijk lukkenmet geborenQatarezen,
maar zijn er andere opties? Eennationaliteits-
wisselwordt door de FIFAalleenmaar toege-
staan als er een link ismet het nieuwe land en
als de persoon vijf jaar in het landheeft
gewoond.
Volgens deDuitserAndreas Bleicher, die het

Football Dreamsproject overziet, is het de
bedoeling via importspelers het niveau vande
Qatarezen te verhogen. “We zullen geenmas-
sale naturalisatie zien zoals in het begin van
deze eeuw, toen 38Keniaanse atleten ineens
Qatareeswerden”, zegt Bleicher.
Er zijnwellicht andere redenen te bedenken

voor deze strategie. De streng geselecteerde en
goed opgeleide atleten - directeur voetbalzaken
is JosepColomer, de ontdekker vanLionel
Messi - kunnenookworden verkocht aan rijke
clubs. De eerste, eneDiawandouDiagne, is na
twee seizoenenEupennu aande slag bij FC
Barcelona.
Football Dreams heeft nog andere doelen

gediend. Het opende de deuren voor strategi-
sche participaties in de snelgroeiende econo-
mie van donker Afrika. Op korte termijnwas
er nog een voordeeltje. Vijf van de adoptielan-
den, waar de ouders tegen eenmooi bedrag
hun kind-talenten afstaan en de voetbalbond
en hun bobo’s rijkelijk wordt vergoed, hadden
niet toevallig een lid in het executief van de
FIFA, dat op 2 december 2010 verrassend koos
voor Qatar.

P Het wieler-
peloton rijdt
voorbij een
oliera✓na-
derij tijdens
de Ronde van
Qatar. Sport
is naast een
prestigeslag
vooral een
economisch
project voor
het emiraat.
© GETTY

Voetbal is de eerste sport en
dus wil Qatar daarin aanwezig
zijn op het hoogste niveau.
Daartoe zit het landmet zijn
Aspire Academy ook in België
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