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In de aanloop naar de Spelen van Rio op stagemet de olympische

Als ooit de redder (m/v) voor de Belgische,
c.q. Vlaamse topsport neerdaalt, stuur
die naar de preolympische stage op
Lanzarote. Veel kans dat die onmiddellijk
zijn biezen pakt, maar wij bleven om u
te berichten over de olympische twijfels,
frustraties en plannen.

HANS VANDEWEGHE

‘De lat moet hoger’
� Hans Van Alphen, een van de drie Belgische tienkamptoppers. � Judoka Ilse Heylen.

� Tienkamper Niels Pittomvils.

� Charline Van Snick ruilt haar kimono

� De tatami ligt Benjamin Harmegnies beter dan de surfplank. � Zwemmer Glenn Surgeloose.
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ploeg op Lanzarote

even in voor een paar bokshandschoenen.

� Jonathan Borlée.

� De atleten op Lanzarote hebben een duidelijk doel. � Atletiekcoaches Jacques Borlée en Wim Vandeven.

� Zwemster Kimberly Buys. � Concentratie bij kleiduifschutter Maxime Mottet. © BELGA

� Discuswerper Philip Milanov, vorig jaar goed voor zilver op het WK.



ammervoordeharde
werkers endie ene
topsportkenner vanhet
BelgischOlympischen
InterfederaalComité,
maardeenenade
andere trainer/bobo/-
atleet kwamopdag twee
ongevraagdmeldendat
dezeolympische stage
nergensop sloeg. “Ik
denkdatwedit voorhet
laatst hebbengehad.”

En toch, geen tweedagen later
kirde judokaenmedaillekandidate
nummeréénCharlineVanSnick toen
ze spontaandeweldadenvandie-
zelfde stageopnoemde: “Ik ziehier
hoeandereatletengefocustnaarhet
grotemoment toeleven.Dat inspi-
reertmij. Enhet ishiermooiweer.”
OverVanSnickgeenkwaadwoord.
Haddenweermaarmeermethaar
mentaliteit.
Er zijn veelwaarheden inde top-

sport,maarhet zouminstensaanhet
denkenmoetenzettendatBelgiëhet
enige land isdat opachtmaanden
voordeSpeleneendure troepen-
schouwhoudtopeen locatiedie voor
dehelft vande sportengeen ideale
trainingsomgeving is,met voorde
helft atletendienooitRio zullenzien.
Bij hetBOIC ismenervanover-

tuigddathetdegroepsgeest bevor-
dert.Dat zalniemand tegenspreken
die afgelopenwoensdagavondzag
hoealle sporters zichdenaaduit het
lijf speeldenbij voetvolley, tafeltennis
enbadminton.Endat top-djNetsky
hier sindsdonderdagook rondloopt,
enhet ronduit subliemeRio-spotje
vanhetBOICvanzijnbeatsheeft
voorzien, is pr-matig eenvoltreffer.
Maardevraagbij dit allesblijft: is dit
topsport?
HetBOICheeft veel aanbelang

ingeboet,maarwil nietwordenher-
leid tot eenolympisch reisbureauen
dusvoorzienze inbehoeftesdie ze
desnoods zelf creëren.Vandaardat
hamerenopde teamgeest, vandaar
ookdebeschikbaarheidvansport-
fysioloogPeterHespel en sport-
psycholoog JefBrouwers. “Toenhet
BOICmij voorsteldeommethen
samen te zittenomtekijkenof zenog
iets voormij kondenbetekenen, kreeg
ikhetbijna.” ZwemcoachRonald
Gaastrawerderpissig van. “Als ikop
achtmaandenvandeSpelenmijn
fysiologie enpsychologienogniet op
ordezouhebben, danwas ik eenver-
domdslechte coach.”

Zesmedailles,maar ruzie
Deeersteolympische stageophet
CanarischeeilandLanzarotedateert
vannovember 1991, toenhetBOIC
onderaanvoeringvansecretaris-
generaalAdrienVandenEedeeen
zestigtal atleten, twintig journalisten
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ennogeens evenveel sponsors, allen
gratis, naarhet sportdorpClubLa
Santahaduitgenodigd.Vier jaar later
werdde tweedeeditie eennooitmeer
geëvenaardhoogtepunt.
AdrienVandenEede, nade inter-

nationale vlucht vooruit vanJacques
Roggezelf voorzitter vanhetBOIC
geworden,was in 1995 jammerge-
noeg thuis gebleven,wantopgeno-
menvoor eenontwenningskuur.Het
kondepretniet bederven:hetBelgian
OlympicTeamwasopwegnaarde
besteOlympischeSpelennadeTwee-
deWereldoorlog,met zesmedailles
waarvan tweegoudenvoorUlla
WerbrouckenFredDeburghgraeve.
Net op tijd teruguit ballingschap

omdeprijzenomhoog tehouden,
sprakVandenEede inAtlantade
memorabele, doorwodkageïnspi-
reerdewoorden “ce sontmesmédail-
les”. Toenwerdhet oorlog enna
Atlanta 1996 ishet steedsbergaf
gegaanmetBelgië opdeSpelen.

InSydneywerdde schijnnogopge-
houdenmet vijfmedailles,maargeen
enkele gouden, endaarnawashet
huilenmetdepet op: drie, tweeen
driemedailles inAthene, Pekingen
Londen.
BOIC’s directeur topsportEddyDe

Smedt (61), straksweerdegedreven
Belgischedelegatieleider voorRio,
wordtniet graagaandieonzalige
periodeherinnerd. “Wedachtendat
wevertrokkenwarennaonzebeste
Spelenooit,maar erkwamruzie van
enhetmomentumwasweg. Ikbener
netniet ziekvangeworden.”
Dewaarderingvoor sport-

aficionadoEddyDeSmedt isuna-
niem. “EddyDeSmedthebbenwij
overal bij betrokken”, zegtPolRowe,
algemeendirecteurbij hetBloso,
straksSportVlaanderen. “Hij zit in
onzeTaskForce en indeStuurgroep
Topsport. Eddy spreektmeeoverhet
nieuwe topsportactieplan totTokio
2020.Wij stemmenconstant op
elkaar af. Jammergenoeg isdatniet
altijdmogelijkmetdeFranstalige
gemeenschap. Indevergaderingen

metdegemeenschappenenhetBOIC
(ABCD inhet jargon,HV)kunnenwe
moeilijk tot afsprakenkomenover
doelstellingen, enbijnaniet overwat
weals topsport kwalificeren.”
Waarmeewebij hét pijnpunt van

deBelgische sport zijn aanbeland: de
structuren indit ingewikkelde land.
Vroegerkon je eenhooggeplaatste
vanhetBlosonogweleensbetrappen
opeenmijmeringdat topsport een
unitair verhaalhadmoetenblijven,
maardat staat inN-VA-tijdengelijk
met zelfmoord.
PolRowestelt gewoonvast: “Sport

is deels gepolitiseerd.Vijf partijen
werkenopelkaar in: tweepolitieke
structuren, tweeadministraties en
hetBOIC.Er gaat veel energie verlo-
renaanhet iedereenopdezelfde lijn
te krijgen.”
EddyDeSmedt: “Chronische

reünitis, daar lijdenwij aan.Als alles
teherdoenzouzijn, is één topsport-

structuurde logica.MaarhetBOIC
heeft zichaangepast.Vroeger verga-
derdenwebij ons, nuga iknaarhet
Bloso.”
WaarRoweenDeSmedtwel

moeitemeehebben, zijndegemiste
kansen.Ze illustrereneen
mentaliteitsprobleem.Toen tafel-
tennissersuit FranstaligBelgië en
Vlaanderenelkaarhadden lerenken-
nenopeenstage inMulhouse, von-
denzehet fantastischomoverde taal-
grens tekunnensparren.DeSmedt:
“Westeldenvooromdat tweekeer
perweekook inBelgië tedoen.De
Vlamingenzaten inLeuvenende
Franstaligen inNamen, een lange
straat vanelkaar verwijderd,maar
hetbleek toch temoeilijk.”
Rowewordtnogongemakkelijk als

hij denkt aandedrie generatiesbas-
ketbalspeelstersmetpotentiële olym-
piërsdie verlorengingen.Rowe: “Op
elkepositiehaddenweeenspeelster
diebij debestedrie vanEuropabe-
hoorde.Wevergaderdenooitmet 21
manoverdatproject. Ik zei: eigenlijk
willenwe inde toekomstmet éénver-
antwoordelijkepraten. Iedereen
wildedie enezijn enerkwamniks
van.”

Focus op de atleten
Verdeeldheid is geenziekte vande
regio’s, ookVlaanderendeelt inde
malaise. PolRowegeeft het voorbeeld
vande tienkampers: “Wehebbendrie
toppers:HansVanAlphen,Niels
Pittomvils enThomasVander
Plaetsen. Inplaats vanalle kennis
samen te leggen,heeft elke tienkam-
per eenaparte trainingsstructuur en
dieproberenwij tefinancieren.
Synergie?Haast onbestaande, dus
allesbehalve efficiënt.”

J
‘Wij hebben de lat ooit

bij de top acht
van Europa gelegd,
maar al snel is die

achtste plaats de norm
geworden en dat is
niet altijd topsport’

EDDY DE SMEDT
DIRECTEUR TOPSPORT BOIC

G Een stretchend zwemtrio op Lanzarote: Emmanuel Vanluchene, Louis Croenen

Prijzenpot in Rio
Atleten die in Rio een gouden
medaille behalen, krijgen een pre-
mie van 50.000 euro (bruto). Dat
maakte het BOIC op de olympische
stage in Lanzarote bekend. Zilver is
goed voor 30.000 euro, brons levert
20.000 euro op. Daarna daalt de
premie tot 10.000 euro (vierde) en
5.000 euro (vijfde tot achtste). Voor
de ploegsporten bedragen de pre-
mies per atleet 12.500 euro (goud),
7.500 euro (zilver), 5.000 euro
(brons), 2.500 euro (vierde) en 1.250
euro (vijfde tot achtste). 5BELGA6
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Maarnu, de toekomst. Rowe en
De Smedt voeren vaakhetwoord in
dewerkgroep strategie die straks
aandeminister het Topsport-
actieplan IVmoet voorstellen, die
dat op zijn beurtmoet gaan verdedi-
gen in het parlement. In voorgaande
zin ligt al een deel vanhet probleem
besloten,want in een land als
Nederlandmoet deminister zich
nooit verantwoorden voor de keuzes
vande topsport.
Topsportactieplan IIImet tien

focussportenwasgeenonverdeeld
succes.Voorbeide sportdenkers ishet
duidelijk. Ermoet eenaccentver-
schuivingkomen.Terwijl vandaag
structurenensporttakkenzichzon-
der veel ongelukkenvier jaar langver-
zekerdwetenvanhun topsportgeld
(ziehet voorbeeld vanhetwielren-
nen),moetde focus straks liggenop
projectendiehetprogramma,de
atleet enzijnomkadering centraal
stellen.
PolRowe: “Zo’nad-hocbeleidkan

niet zondermaximaleoperationele
bevoegdheid.Wezullenhet ooknooit
buitende sportbondomorganiseren,
maarwewillenwel indiebondenmet
zoweinigmogelijk envooralmetde
juistemensengoedeafspraken
maken.”
EddyDeSmedt: “Eeneerste voor-

waarde isdezelfde taal spreken.Wat
is topsport?Wijhebbende lat ooit bij
de topacht vanEuropagelegd,maar
al snel is deachtsteplaats inEuropa
denormgewordenendat isniet altijd
topsport.Die latmoethoger.”
PolRowe: “Alsmenonszegt: alleen

nogolympischedisciplines enmon-
diale resultaten, ga ikdaarinmee.”
EddyDeSmedt: “Dat is de enige

manieromhieruit te geraken.”

30 miljoen euro voor een wielermedaille
Een vande vier aanwezigeweg-
wielrenners opLanzarote, de
modelprof JolienD’Hoore, gaat
naar de Spelen. Zij rijdt
omniumenals alleswatmeezit,
heeft ze een realistische kans op
eenmedaille. Naast een jonge
belofte (LotteKopecky) als
trainingsmaat, zijn ookKenny
Deketele enMorenoDePauw
hier vande partij.
Die aardige jongens hebben

deZesdaagse vanLonden
gewonnen. Ze liggen onder con-
tract bij de Topsport
Vlaanderen-ploeg omopde
piste te scoren, in de eerste
plaats als leden vande achter-
volgingsploeg. Jammermaar
helaas, die ploeg is sinds
Londen – op één keer na – altijd
maar trager gaan rijden,met
een kansloze 4’07 als absoluut
dieptepunt bij de laatsteWorld
Cup inCali.
ToenDeketele enDePauw

zich dezeweek aanhun collega-
atletenmoesten voorstellen,
waren ze zo eerlijk toe te geven
dat ze geen schijn van kans
meermaakten opde
Olympische Spelen.Wat ze er
niet bij vertelden, is dat ze de
komendemaanden verplicht
wordende omniums in de
World Cup af te schuimen. Zij
moeten punten scorennamens
België en zo de quotumplaats
voor collega-renner JasperDe
Buyst veiligstellen.
JasperDeBuyst is een vlees-

geworden systeemfout, eenuit-
was vande fouteVlaamsewie-
lercultuur.Hij doorliep de
topsportschool inGent enwas
tot enmet 2014 ook een
Topsport Vlaanderen-renner,
specifiek ondersteundmet het

oog op eenmedaillekans in het
omnium.TotDeBuyst in de
gaten kreeg dat hijmisschien
ietsmeer kon verdienenbij die
andere overheidsploeg – Lotto-
Soudal. Gevolg: nadat eerst
klauwen vol overheidsgeld in
DeBuyst is geïnvesteerd omvan
hemeenomniumtoppermet
medaillekansen temaken, is
overheidsgeld uit datzelfde
potje (deNationale Loterij) aan-
gewendomvanhemeenweg-
renner temaken.
JasperDeBuyst, die in twee

jaar Topsport Vlaanderen
twaalf koersenwon,maakte dit
jaar niks klaar op deweg.Hij
reedwel deVuelta en eindigde
daarin 126ste. Trots dat hijwas
– een grote rondeuitgereden en
dus eindelijk een coureur –

maar hijmaakte ookniksmeer
klaar op dewielerbaan.Opde
cruciale achtervolging vande
laatste kans (voor kwalificatie
voorRio) ophet EK in
Grenchen vorigemaand, ging
DeBuyst te snelweg en konop
het eind ooknietmeer volgen.
Weg laatste kans voor een

vande duurste ploegenuit het
Vlaamse topsportbeleid.Het
wielrennen kreeg de laatste

olympiades (acht jaar) steeds
ongeveer het dubbel aan subsi-
dies van atletiek, nawielrennen
de best betoelaagde sport. Sinds
de laatstewielermedaille van
Athene in 2004 (dewegmedaille
vanAxelMerckx, de laatste
baanmedaille dateert al van
Sydney 2000) is 30miljoen euro
Vlaams topsportgeld in het
wielrennen geïnvesteerd.
Aan JasperDeBuyst en

JolienD’Hoore de zware
opdracht omdaar één of twee
medailles uit te puren. Laatste
stand van zaken:DeBuyst die te
vermoeidwas omdeWorld Cup
inCali te rijden en ook afzegde
voor de olympische stage op
Lanzarote, is dezeweekherbo-
ren en voorgesteld als de topfa-
voriet in deGentse Zesdaagse.

Afgunst
Nog een voorbeeld van een sys-
teemfout in deVlaamse sport, is
het zwemmen. InAntwerpen is
naast deWezenberg een
zesbaanstrainingsbad gebouwd
van 8miljoen euro: 4,5miljoen
betaald door de stad
Antwerpen en 3,5miljoen door
deVlaamse overheid. De
VlaamseZwemfederatie (VZF)
moest 200.000 euro investeren
aan technologie,maar dat laat
op zichwachten,want onder-
tussenwarende plaatselijke
clubBrabo endeVZF in een
felle discussie gewikkeld over
de trainingsuren.
Er zounu een akkoord zijn,

maar in de coulissen blijven ze
elkaar bestoken. Een en ander
heeft ook temakenmet het al of
niet nakende ontslag van
RonaldGaastra als bondscoach.
Gaastra, een vande twee coa-
ches in deze delegatie die ooit
olympisch goudwon (met Fred
Deburghgraeve),wordt part-
timebetaald door Brabo, dus de
stadAntwerpen, en parttime
door deVZF,met overheidsgeld.
Bij deVZFwil de voorzitter af

vanGaastra, nota bene de
coach vande aflossingsploeg én
vanPieter Timmers, die een
mooie finale kan zwemmenop
de 100meter vrije slag, een van
demeest gemediatiseerde num-
mers vandeOlympische
Spelen. Op 27novemberwordt
het nieuwe trainingsbad offici-
eel geopend. Zes banen, vijftig
meter lang en gevuldmetwater
en afgunst. �HV⌅

Jasper De Buyst is
een vleesgeworden

systeemfout,
een uitwas van
de foute Vlaamse
wielercultuur

K Jasper De Buyst in actie op het EK in Grenchen. Kwalificatie
voor Rio zat er niet in. © AFP

en Jasper Aerents. © BELGA


