
⇥ Jaouad
Achab won
het enige
WK-goud
van 2015
voor België,
in taekwondo.
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Met tien medailles op EK’s en WK’s in 2015 scoort België na uiterst
zwakke jaren minder slecht dan verwacht. Opmerkelijk: slechts vier
van die tien medailles komen van Vlaamse sporters; vijf zijn behaald
door migranten(kinderen).
HANS VANDEWEGHE

T
ussen 20 en 26november kanEvi VanAcker
nog scoren ophetWK inOman, en voor een
elfdemedaille zorgen,maar de tussentijdse
balans voor 2015 oogtminder slecht dan andere
jaren.Hetwas evenwachten opde eerste
Belgischemedaille opEuropese ofwereldkam-
pioenschappen in olympische disciplines,maar
eindmei scoorden twee genaturaliseerde
Marokkaanse jongens primaophetWK taek-
wondo inChelyabinsk enbeten zo de spits af.
Van 2003 is het geledendat Belgische spor-

ters in eenpre-olympisch jaar tienmondiale
en/of Europesemedailleswonnen in sporten of
disciplines op de olympische agenda. Dat is nog
steedsminder danmiddelmaatwant in 1999
pakte België nog veertien plakken en vier jaar
eerder zelfs negentien. Atlanta 1996werdenniet
toevallig demeest succesvolle naoorlogse
Spelenmet zesmedailleswaarvan twee keer
goud.Nadien ging het bergafmet als dieptepunt
Londen 2012, toen driemedailleswerden
gewonnenmaar geen goud.
De resultaten behaald in eenpre-olympisch

jaar correlerenmet de prestaties op de Spelen.
Uit de grafiekhierbij blijkt dat elke driemedail-
les in eenpre-olympisch jaar goed zijn voor één
olympisch podium. Belgiëmagdus hopen op
drie tot viermedailles en dat is ookwat het
Nederlandse sportdatabedrijf Infostrada voor-
spelt. Zij pronostikerenBelgië op viermedailles,

maar geen goud:wel twee keer zilver en twee
keer brons.Hoe goedhun voorspelling is, zullen
we volgend jaar zien. Nederland zou volgens
Infostrada inRio 34medaillesmoetenwinnen,
maar liefst een stijging van veertien stuks.

Nieuwe Belgen
Belgiëmoet zichmet drie of vier olympische
medailles overigens niet op de borst slaan,want
met ons bnp enmeer dan elfmiljoen inwoners
zoudenwe altijd tienmedaillesmoeten kunnen
winnen. Toch lijkt beterschap op komst,want
nooit eerder zijnmeer dandehelft (vijf van de
tien) Belgischemedailles behaald op een
wereldkampioenschap.
Daarbijmeteen deze

kanttekeningen. Onze
oogst van 2013 tot enmet
2015 – de drie jaren tussen
tweeOlympische Spelen – bedraagt in totaal 22
medailles alswe de onterecht afgenomen
medaille vanVan Snick in 2013 (doping,maar
vrijspraak) erbij rekenen.Dat is historisch laag
want zelfs in de erg zwakke aanloopjarennaar
Londenhaaldenwe 24plakken.We zijn ver ver-
wijderd vande 41 en 39medailles onderweg
naarAtlanta 1996 en Sydney 2000.
Andere bemerking: twee judomedailleswer-

den door dezelfde atleet behaald (Toma
Nikiforov) en de taekwondoka’s hebben opde
Spelenminder gewichtscategorieën danophet
WK.Vooral voorwereldkampioen Jaouad
Achab, die vijf kilo zwaardermoet vechten, is
dat een behoorlijke domper.
Opvallend dit jaar is de sterke aanwezigheid

van eerste-generatiemigranten (Achab, Ketbi in
taekwondo enNikiforov in judo) of een kind van
migranten (discuswerperMilanov). Het is een
tendens: ook vorig jaar toenNafiThiamen
JaouadAchabdehelft van demedailleswon-
nen,waren eerste- of tweede-generatiemigran-

25 jaar Belgischemedailles op grote kampioenschappen
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Franstaligenen
migrantenhouden
Belgiëoppodia

Sportdatabedrijf
Infostrada

pronostikeert
België op vier
OS-medailles:

twee keer zilver en
twee keer brons

‘Dit is eenmomentopname’

Paul Rowe, directeur BLOSO
en straks Sport Vlaanderen, is
het niet eens met de analyse
dat Vlaanderen achteruit
boert.
“De Vlaamse topsportindex
als prestatiebarometer van
het Vlaams topsportbeleid is
de laatste vier jaren met 25
procent gestegen, van 300
naar 400 punten. De
Franstaligen, die overigens
steeds onder dezelfde
Belgische vlag en in dezelfde
delegatie deelnemen,
hebben in deze
olympiade voorlo-
pig haast even-
veel medailles
behaald als de
Vlamingen, maar dit
is een momentop-
name. In eerdere
olympiades wonnen
wij soms acht
keer meer
medailles op
WK’s en EK’s,

Franstaligen halen structureel
niet meer podiumplaatsen
dan Vlamingen sinds 2012.
Vlamingen haalden meer
medailles in de elf opeenvol-
gende jaren van 2001 tot
2011, en in 2013 en 2014,
Franstaligen inderdaad meer
in 2012 en 2015.”
Dat migranten(kinderen) goed
presteren, vindt Rowe een
signaal dat Vlaanderen een
pluralistisch en inclusiegericht
sportbeleid voert. “Ons top-
sportbeleid is bovendien

egalitair en meritocra-
tisch: talent, engage-
ment en ambitie zijn
de parameters aan
de start voor alle
Vlamingen en niet
afkomst, huidskleur

en socio-economische
status.” =HVDW?

⇥ BLOSO-
directeur
Paul Rowe.
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Tienmedailles in pre-olympisch jaar: drie of vier op de Spelen in Rio?
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ten aanhet feest. In de vorige olympiadesmoest
je die nieuweBelgennogmet een vergrootglas
zoeken.De inBurkina Faso geadopteerde
ElodieOuedraogo (zilver in Peking opde 4x100
meter) is voorlopig nog steeds de enige
Belgische olympische gemedailleerdemet roots
in een ander land,maar daar zou inRio veran-
dering in kunnen komen.

Vlaanderen onder
Hetmarktaandeel vanBelgië in de podium-
plaatsen bij olympische disciplines op de
Spelen, EK’s enWK’s is ten opzichte vande
internationale concurrentie gedaald. Terwijlwe
in 2004nog goedwaren voor 0,8 procent vande
prijzen, bodemdenwe vorig jaar tot 0,5 procent.
In 2015 stegenweweer naar 0,6 procent,maar
datwas vooral te danken aande Franstalige
atleten, die zes vande tienBelgischemedailles
wonnen.
Bepaald verontrustend voor deVlaamse top-

sportpolitiek is het afnemendbelang vande
Vlaamse sporters op de internationale podia.
Terwijl Vlaanderen drie keermeer investeert in
topsport dande Franstalige gemeenschap, kon-
denmaar vier doorVlaanderen gesteunde spor-
ters dit jaar eenmedaillewinnen. Tweehaalden
eenEK-podium (DirkVanTichelt in judo en
ElkeVanhoof in BMX) terwijl JaouadAchabhet
enigeWK-goud van 2015won in taekwondo en
discuswerper PhilipMilanov tweedewerd op
hetWKatletiek.
Ondanks een verdrievoudiging vande top-

sportbudgetten deze eeuw, halveerde het
Vlaamsmarktaandeel in de internationale
medailles de laatste acht jaar. In de olympiade
2000-2004 tekendeVlaanderennog voor drie-
kwart van deBelgischemedailles,maar vanaf
2012 halen de Franstaligen structureelmeer
podiumplaatsen dandeVlamingen.Ook in de
top acht is deVlaamse achteruitgangmerkbaar,
maarminder uitgesproken. Terwijl Vlaanderen
15 procent inleverde, heeft Franstalig België zijn
top achtplaatsen in acht jaar tijd verdubbeld.
Conclusie: in absolute getallen levert
Vlaanderen voor deBelgische oogst nogwel de
helftmeer top achtplaatsen danFranstalig
België,maar omgoud, zilver en brons stak het
zuiden vanhet land ons dit jaar de loef af.

Bepaald verontrustend
voor de Vlaamse
topsportpolitiek is

het afnemend belang van
de Vlaamse sporters op
de internationale podia

Belgische
medailles
in 2015
WKgoud
Jaouad Achab - taekwondo

WKzilver
Si Mohamed Ketbi -
taekwondo
Philip Milanov -
discus (atletiek)

WKbrons
Toma Nikiforov - judo
Maxime Mottet - trap
(schieten)

EK goud
Charline Van Snick - judo
Elke Vanhoof - BMX

EK zilver
Grégory Wathelet - jumping

EK brons
Toma Nikiforov - judo
Dirk Van Tichelt - judo

Terugkeer
Batshuayi
‘Zeker niet
zijn laatste kans’
Michy Batshuayi krijgt een
nieuwekansomzichindegratie
van de bondscoach te spelen.
Batshuayi ontbrak in de laatste
twee EK-kwalificatieduels tegen
Andorra en Israël. Wilmots:
“Michy heeft een ander profiel.
Hij iseenbuteur–eengoalgetter.
Benteke en Depoitre zijn meer
spelers die met de rug naar het
doel kunnen spelen en de bal
kunnenbijhouden.Lukakuheeft
meer ruimte endiepgangnodig.
IkhebzinomBatshuayinubijmij
te hebben.” Al biedt dat geen
enkelegarantievoordetoekomst.
Wilmots:“Ikzalnooitvierspitsen
naarhet EKmeenemen.Al ga ik
ooknietzeggendathetdelaatste
kans is voor Batshuayi. Zeker
niet.” .BF0

Revelatie
Depoitre
‘Wil hemzien
tegen sterk land’
Het ziet ernaar uit dat zijn
debuutinterlandtegenAndorra
voor Laurent Depoitre nog een
vervolg krijgt. Wilmots: “Ik wil
Depoitre eens zien tegen een
sterketegenstander.Datkaneen
interessante test zijn.” Sowieso
isWilmots vanplanomindeze
fasevandevoorbereidingzoveel
mogelijk spelersvandeselectie
een speelkans te geven. Eerder
al opperde hij het idee om de
twee komende oefenduels met
twee totaalverschillendeelftal-
lenaantevatten. “Ikblijf achter
dat idee staan. Het EK is nog
acht maanden ver. De spelers
hebben nog een zwaar pro-
gramma met de Champions
LeagueofEuropaLeague. Ik ga
roteren. ” .BF0

Vormdip
Hazard
‘Verliest nooit
zijn kwaliteiten’
Sommige internationals verke-
renineenmanifestevormdip(zie
EdenHazard bij Chelsea) of zijn
zoalsMarouaneFellainibijMan.
Ugeenonbetwistetitularis.Maar
Wilmots geeft toppers die hun
strepenal verdiendhebben,kre-
diet. “Eden is nu anderhalve
maand iets minder. Maar kijk
naar wat hij de laatste vier jaar
gedaan heeft. Twee keer beste
voetballer van het jaar in Frank-
rijk, een keer beste speler in
Engeland. Bij de Rode Duivels
scoordehijviergoals inzijn laat-
stevierwedstrijden.Voilà.Ikdenk
dateenspeleralsEdennooitzijn
kwaliteiten verliest. Fellaini ben
ik gaan bekijken tegenMiddles-
brough.Ikhadniethetgevoeldat
hijwedstrijdritmemist.” .BF0

Wilmots: ‘Kums staat
nog eenniveau lager’

Geen plaats voor AA Gent-motor in selectie met Dembélé, Fellaini, Witsel en Nainggolan
Italië en Spanje. CoachMarcWilmotswil
de twee attractieve oefenduels op 13 en
17 november aangrijpen om te roteren.
AA Gent-gangmaker SvenKums zal daar
als opvallendste afwezige in de selectie niet
bijhoren. ‘Ik hebmet Dembélé, Fellaini,
Witsel en Nainggolan al vier spelers op
de zes en acht. Kums staat een niveau
daaronder.’

AAGentgooithogeogenindeChampionsLeague
en niemand die de huidige hausse beter verper-
soonlijkt danSvenKums, regulator en stuwende
kracht tegelijk op het middenveld. Ook bonds-
coachMarcWilmots is gecharmeerd. Zomocht
Kums net als Laurent Depoitre en Matz Sels bij
de EK-kwalificatieduels tegen Andorra en Israël
vorige maand voor het eerst zijn opwachting
maken bij de Rode Duivels – al kreeg alleen
Depoitre daarbij de kans omzich ook in dewed-
strijd te tonen.
Zo kort na zijn uitmuntende prestatie woens-

dag in het CL-duel tegen Valencia en zijn uitver-
kiezingvoorhetCL-elftalvandeweekzalhetvoor
Kumsdanookhardaankomendathijnualsenige
vanhetGent-trio ontbreekt inde selectie voorde
dubbele oefeninterland tegen Italië en Spanje.

Streepje voor
Wilmotsdraaideooknietronddepot:Kumsheeft
de pech dat de concurrentie op de positie zes en
acht bij deRodeDuivels enormgroot is enRadja
Nainggolan, Axel Witsel, Marouane Fellaini en
Moussa Dembélé in de ogen van de bondscoach
een streepje voor hebben. “Met die vier spelers
voor twee posities zijnwe genoeg bezet. Kums is
goed bezig, maar ik denk dat hij nog een niveau
onder die vier ligt.”
Diezelfde redenering volgde Wilmots bij de

niet-selectievanStevenDefour: “OokStevenstaat
kort bij de nationale ploeg, maar als je die vier
ziet... dat zijn vier toppers.”
Deniet-selectievanKumsstuitoponbegripbij

zijnclubAAGent.TrainerHeinVanhaezebrouck
verwoordt de verontwaardiging: “Sven is onge-
looflijk goed bezig. Niemand haalt in deze com-
petitieeenhogerniveau. Ikhadnietverwachtdat
Svenernaastzouvallen,wanthijhoortbijdeRode
Duivels. Sven staat deze week zelfs in het
Champions League-elftal van de week. Wie kan
dat zeggen? Zo evident is het niet, hoor. Veel van
die toppersbij deRodeDuivels zijndaarnogniet
ingeslaagd.DatheeftSvendusalvooropdieman-
nen. Maar ja, je hebt nu eenmaal verschillende

categorieën.Enerzijds spelersdieeraltijdbij zul-
lenzijn enanderzijds jongensdienuendaneens
worden opgeroepen.”
Kums, die al een heel seizoen indruk maakt,

verloorzijnplaatsbijdeRodeDuivelsaanMoussa
Dembélé. “Die draagt iets mee uit het verleden”,
vindtVanhaezebrouck.Dembéléspeeltook inde
PremierLeague,netalsFellaini,dieerampervan
de bank komt. “Bij Manchester United, hé. Al
tonenbepaaldeBelgischeploegendathetverschil
niet meer zo groot is als sommigemensen doen
uitschijnen. We moeten niet langer onderdoen
voordesubtoppersuitdeabsolutevoetballanden.
Jehoeftvoormijookniet inhetbuitenlandtespe-
len om in aanmerking te komen voor de Rode
Duivels.”
Vanhaezebrouck lietnogwetendatKumsont-

goocheld is door zijn niet-selectie, maar wijs
genoeg is omdaar goedmee om te gaan. .BF/NP0

zogezegd

‘Het klassement heeft niets
te betekenen bij een Clasico. Dezematch
win je op inzet enmotivatie’

J Bonds-
coach Marc
Wilmots:
‘Kums is
goed bezig.
Maar met vier
spelers voor
de posities
zes en acht
zijn we
genoeg
bezet.’
© PHOTO
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‘Sven is ongeloo'ijk goed
bezig. Niemand haalt

in deze competitie een hoger
niveau. Hij hoort bij
de Rode Duivels’
HEIN VANHAEZEBROUCK

TRAINER AA GENT

Wat zegt MarcWilmots over...

J Zelden was het verschil
zo groot tussen Anderlecht
en Standard, maar dat is
voor Standard-kapitein
Jelle Van Damme geen
barometer voor zondag-
namiddag.


