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Gaat u graag op ontdekking in uw eigen
stad of streek? In ons gratis lifestyle-
magazine ‘Goesting’ vindt u de tofste
tips en trends, evenementen en adres-
sen in de buurt: de hipste winkels, de
lekkerste restaurants, de strafste expo’s,
leuke concerten en zoveel meer.

Gratis lifestylemagazine, nu donderdag bij uw krant
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omaar een sportbond.
Een onbetaalde voorzitter

zit daar al een jaar of tien,
vijftien. Heeft zijn zaakjes
goed op orde, bezit een
tweede verblijf in een dure
badplaats, hoewel hij dat
redelijkerwijs als benevool
met zijn bescheiden dagtaak
nooit bij elkaar heeft kunnen
sparen. Heeft rond zich een
vertrouweling toegelaten die
afweet van zijn zaakjes. Nu
nog die opvolging regelen.
Hé, denkt de voorzitter,

waaromdie vertrouweling
geen voorzittermaken?Wil

de vertrouweling dat? Jazeker, want dat
salaris van bondsdirecteur of secretaris-
generaal, dat is allemaalmooi,maar
échtemacht is veelmooier. De raad van
bestuur of executief of hoe die bestuur-
ders ook heten vanwie het opgetelde IQ
metmoeite boven de thermostaat uit-
komt, die zal hij ompraten. Bovendien
hebben die ookmee gewheeld en gedeald
en hebben ze er net als hij alle belang bij
dat de vieze potjes gedekt blijven.
Eén klein probleemnog oplossen:

de vertrouweling is nu dikbetaald en
de voorzitter is een benevool, niet te na
gesproken de royale onkostenvergoeding
(bijvoorbeeld een huisschilder op kosten
van de bond). Voorstel: de volgende voor-
zitter zal een salaris krijgen omdat de
moderne voorzitter ook CEOmoet zijn
en dienovereenkomstigmoet worden
vergoed. Voorstel aanvaard.
Eind goed al goed: de bondsdirecteur

of secretaris-generaal wordt de nieuwe
voorzitter, met behoud van zijn salaris

plus een schepje er-
bovenop, enmet
behoud van zijn voor-
rechten zoals een
(flink) percentje op
de sponsordeals. Is
dit fictie? Neen dit is
gegrepen uit het
Belgisch bonden-
leven-zoals-het-is en
dit is hetmicroniveau
vanwat zich heeft
afgespeeld op het
macroniveau van de FIFA.
Als de FIFA-schandalen één ding heb-

ben aangetoond, danwel het failliet van
het Europees bondenmodel. De Grieken
wisten al van bij het begin van de demo-
cratie datmet verkiezingen niet nood-
zakelijk de bestenworden verkozen. In
de sport naar Europeesmodel wordt heel
zelden de beste kandidaat verkozen, wel
vaak de sluwste, diemet deminste scru-
pules en soms deminst domme, wat dan
een geluk bij een ongeluk is.
Sportbestuurders stijgen niet omwille

van hun capaciteiten,maar omwille van
hun tijd, ego en als ze in hele grote bon-
den zitten is ook het te besteden geld
bepalend. Eenmaal ze daar zitten, is hun
eerste objectief (een beetje zoals de poli-
tici) om ook de volgende verkiezing te
winnen, wantwat ze bij die sportbond
binnenrakelen, kunnen zemet hun pover
profiel nergens anders verdienen.
Vervolgens komt het er als verkozen

nobody op aan je te omringenmet
jaknikkers die je laatmeeproeven van het
schone, rijke leven van de sportbestuur-
der. Je nodigt uit, je geeft geschenken, je
krijgt eredoctoraten en geeft erepennin-

gen; de kraaltjes en spie-
geltjes van demoderne
sportbestuurder. Je leeft,
want je bent bobo. En als
het even kan, pik je een
graantje of soms een
heel graanveldmee. Je
probeert internationaal
eenmandaat(je) te ver-
sieren en je laat de dien-
overeenkomstige kosten-
vergoeding op een
Zwitserse rekening stor-

ten uit het zicht van je nationale fiscus.
Is dit zwart-wit? Neen, dit is in veel

sportbonden de realiteit. Is er een alter-
natief? Jawel: een cultuuromslag.
Opschuiven in de richting van zakelijk
beheer enmaatschappelijk verantwoord
ondernemen.Met een raad van bestuur
samengesteld op basis van bewezen
capaciteiten: een jurist, een dokter, een
marketeer, een financiëleman en uiter-
aard zoveelmogelijkmensen die iets van
de sport zelf kennen.Met voor het dage-
lijks bestuur een professionele stafmet
bevoegdheden enmet doelenwaarop ze
worden afgerekend, gecontroleerd door
de raad van bestuur vanwie het niet de
eerste bedoeling is omop de vip-tribune
te zitten,maar om te besturen en richting
te geven aan het beleid.
Hetmag dus een beetje Amerikaanser,

jazeker. 123 jaar na de stichting van de
eerste wereldsportbond (de roeibond)
kun je niet anders dan vaststellen dat ons
klassiek Europees bondensysteemniet
meerwerkt en nooit zal werken zolang
verkozen bestuurders zichwentelen in
demacht omhet eigenbelang laten
primeren boven dat van hun sport.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw
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de beste kracht
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Een dag nadat hij uitlegmoest
verschaffen over zijn geflirt
met Schalke 04, stuurdebonds-
coach Marc Wilmots uitzon-
derlijk assistent Vital Borkel-
mans naar de persconferentie.
En hoezeer die het belang van
Wales wou onderstrepen,
de eventuele overstap naar
Schalke kwam steeds terug.
“In die drie jaar dat ik met

Marc samenwerk, hebben we
altijd eenperfecte relatie gehad.
Voormij en voor de coach zijn
die twee weken dat we samen
zijn nu het belangrijkste”, zegt
Borkelmans, doe wel toegeeft
dat hij net als Wilmots een
clausule in zijn contract heeft
die hem toelaat om te ver-
trekken.

“We hebben dat samen zo af-
gesproken.We zullenwel zien.
Het bedrag in die clausule?
(lacht) Ik denk dat die van mij
een heel stuk minder is.”
De vraag of hij niet vreest

dat alle vragen tot dematch in
Wales alleenmaar zullen gaan
over hun mogelijke vertrek,
gaat Borkelmans uit de weg.
“Nu is daar nog tijd voor,maar
vanaf volgende week moeten
we ons toch richten opWales,
want dat is een belangrijke
wedstrijd.Winnenwe die, dan
doen we de beste zaak voor de
EK-kwalficatie”, zegt hij.
“Waarom ik hier vandaag

spreek? Dat was een afspraak.
Of ik ook een beetje Duits
spreek? “Was sagst du?” ✓RN�

Borkelmans: ‘Of ikDuits
spreek?Was sagst du?’

AMarc
Wilmots (r.)
en Vital
Borkelmans
leiden samen
de training
van de Rode
Duivels.
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