
Sébastien Ogier (31) leidt 
na de eerste dag in de Rally
van Groot-Brittannië.
Thierry Neuville vloog met
zijn wagen van de baan.

In de Rally van Wales, de laatste
WK-manche van het jaar, ver-
loren België op de eerste dag
meteen Thierry Neuville. Op
het eerste gezicht leek het de
zoveelste crash van de Hyun-
dai-rijder, maar niet volgens
de voormalige ex-vicewereld-
kampioen zelf. 

“Na 5 of 6 kilometer kreeg
de wagen last van vibraties en
na een bocht ging het linker-
achterwiel plots een eigen leven
leiden. Heel vreemd, want ik
ben niet in de fout gegaan.”

De 31-jarige Fransman Sé-
bastien Ogier (Volkswagen
Polo-R), al zeker van zijn
derde opeenvolgende
wereldtitel, staat na
de eerste dag aan
de leiding in 
de Rally van
Groot-Brittan-
nië.

Ogier was gisteren in de
Welshe county Powys de snel-
ste in vijf van zes klassements-
ritten en bouwde op die manier
een voorsprong op van 13.5 op
de Noord-Ier Kris Meeke 
(Citroën DS3), die de vierde KP
won. Ogiers Noorse team-
genoot Andreas Mikkelsen is
op ruim een halve minuut 
derde. (JCA/BELGA)
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isterenochtend zat de
Vlaamse regering samen en
hadden de excellenties het
onder meer over sport. Nu
denkt u: o jee, dit wordt saai,
maar bijt even door. We 
proberen het zo spannend

mogelijk op te schrijven. En voor de
trouwe Nederlandse volgers van deze
rubriek: als u wilt weten waarom we
in België weinig klaar krijgen in de
sport, leest u ook maar verder.

Vaststelling 1. Vlaanderen subsi-
dieert momenteel 65 verschillende
sportbonden, waaronder vijf wandel-
federaties, twee wielerbonden en een
hele rist verzuilde omnisportbonden,
al of niet afhankelijk van de mutuali-
teiten. Om de administratie van al die
bonden in stand te
houden en te betoela-
gen deelt Vlaanderen
jaarlijks 26 miljoen
euro uit en dan is er
nog geen meter
gesport, maar dat is
bijzaak in de sport-
woestijn Vlaanderen.

Vaststelling 2. Het
federatiedecreet van
2001 heeft enkele uit-
wassen gekweekt,
zoals kleinere bon-
den die omgerekend
per lid maar liefst 50
euro subsidie krijgen
van de overheid. Dat
decreet subsidieert
per lid en per perso-
neelslid en sommige
bonden vonden er
niet beter op dan
maar te blijven aan-
werven, want de overheid betaalde
toch minimaal de helft van de salaris-
kosten. Tegelijk werden leden uitge-
vonden, omwille van de daaraan 
verbonden subsidie.

Vaststelling 3. De echte sportbon-
den, die de hele piramide van recrea-
tie tot top aanbieden, staat het water
soms aan de lippen, terwijl nogal wat
recreatieve bonden op een smak geld
zitten. De namen en de details zijn
gekend, maar laten we het voorlopig
hierop houden: één recreatieve bond
– een vzw nog wel – zit op 3 miljoen
eigen middelen en beleggingen en
gaat maar door met geld uit de zak-
ken van zijn leden te kloppen, zonder
daar veel tegenover te stellen.

Om al het voorgaande en om die
spaarkasjes aan te pakken, wil men
nu een nieuw federatiedecreet laten
goedkeuren. Dat wil – kort door de
bocht – één sport, één sportbond.
Het landschap rationaliseren met
andere woorden, door minder 
bonden te subsidiëren en tegelijk 
de overblijvende bonden beter te
ondersteunen.

Hoe wil men dat? Door de recrea-
tieve bonden te verplichten om
samen te gaan, met bij voorkeur een
grote unisportfederatie. Als dat water
te diep is, kunnen ze ook met een
grote bestaande recreatieve multi-
sportfederatie fuseren, maar liever
niet want recreatieve sport hoort in
de grote sportpiramide thuis.

Voor beide soorten fusies ligt geld
klaar om ze over de streep te trekken
en er is een overgangsperiode van vier
jaar. Willen ze niet fuseren? Geen
probleem, dan is het bewijs geleverd
dat ze die subsidie niet nodig hebben
en dan is het ook afgelopen met 
werkingstoelagen voor leden en per-
soneel. In het geval van die ene rijke
recreabond bestaat het gesubsidieerd

personeel ook nog
eens hoofdzakelijk
uit familieleden van
de stichter.

Tegelijk voorziet
het nieuwe decreet
in een enveloppe-
subsidiëring van de
bonden en niet lan-
ger in de betoelaging
van een eindeloze
pool aan personeel,
wat wel eens durfde
voor te komen. De
grote unisportfede-
raties die er een zak
leden bij krijgen,
worden verplicht
om een laagdrempe-
lig sportbeleid te
voeren. Dat wordt
een van de speer-
punten, samen met
een verplichting tot

good governance, zoals bestuurders
met bewezen competenties. Om u
maar te zeggen: er is over dit decreet
nagedacht en het zit goed in elkaar.

De oppositie is evenwel tegen,
maar dat is normaal want daarom is
het oppositie. De CD&V is ook tegen
en dat is niet normaal. Het is zelfs
dom, maar de CD&V is al zelden slim
geweest als het om sport gaat, te
beginnen in de jaren 70 toen ze sport
bij cultuur onderbracht.

De drempel om een erkende en
gesubsidieerde recreatieve multi-
sportfederatie te kunnen worden, ligt
in het ontwerp van decreet bij 30.000
leden en vijf aangeboden sporten 
met elk minimaal duizend leden. De
CD&V wil daar 10.000 leden van
maken, op verzoek van de bevriende
recreabonden die het niet om de
sport gaat, maar om het veiligstellen
van hun beleggingen en spaartegoe-
den. Die ene hele rijke recreabond is
er helemaal niet gerust op en is al
begonnen met het uitdelen van gigan-
tische bonussen aan de eigenaars -
familie.

Eén recreatieve
bond – een vzw
nog wel – zit op 
3 miljoen euro
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te kloppen

► Zlatan 
Ibrahimovic
speelt 
vanavond
met Zweden
tegen 
Denemarken.
Inzet: een
EK-ticket.
© AP

zogezegd

‘Ik focus in 2016 op enkele eendagswedstrijden,
waaronder de Ronde van Vlaanderen, om fris
aan de start te staan van de Olympische Spelen’

► De Spaanse toprenner
Alejandro Valverde mikt
hoog in Rio. Als aanloop
rijdt hij ook de Ronde,
de Giro en de Tour.
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Ibrahimovic scoorde en won
in zes confrontaties nog nooit
tegen Denemarken. “Dat bete-
kent niet alles”, maakt hij zich
sterk. “Als we kansen creëren,
zal ik dit keer misschien wel
scoren.” Zoals hij zo vaak doet
bij PSG dit seizoen. Negen goals
in acht competitiematchen. Op
zijn 34ste. “Moet je jezelf eens
voorstellen hoe ik zou presteren
als ik jonger was”, grijnst hij. 

“Ik wil enorm graag het EK
in Frankrijk spelen. Ik voetbal
daar nu vier seizoenen en heb
dat land op de kaart gezet wat
voetbal betreft, zoals ik dat ook
met Zweden deed.”

Wat zal hij gemist worden,
als hij een punt achter zijn car-
rière zet. “Als je me nu vraagt
of ik stop als international na
de barrages, zeg ik neen. Als je
het daarna vraagt, weet ik niet
wat ik ga antwoorden.” (WDK)

‘Ik heb het Franse
voetbal op de kaart
gezet, zoals ik dat

met Zweden deed’
ZLATAN IBRAHIMOVIC

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw
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Prijsbeest, alleen niet bij zijn land

► Internationaal
2002: WK, achtste finale
2004: EK, kwartfinale
2006: WK, achtste finale
2008: EK, eerste ronde
2010: WK, niet geplaatst
2012: EK, eerste ronde

2014: WK, niet geplaatst

Totaal
Beste resultaat: 
EK-kwartfinale
15 matchen, 6 goals

► Clubverband
2001-2004: Ajax
2004-2006: Juventus
2006-2009: Internazionale
2009-2010: Barcelona
2010-2012: AC Milan
2012-2016: PSG

Totaal
12 titels, 2 bekers, 9 super-
cups, 1 UEFA Super Cup, 1 WK
voor clubs, 44 Champions
League-goals in 117 matchen

Russische atletiekbond geschorst
Het IAAF heeft de
Russische atletiekfederatie
voorlopig maar wel met
onmiddellijke ingang
geschorst. Dat besliste de
raad van de Internationale
Atletiekfederatie op een
spoedzitting in Monaco. 

22 leden stemden voor de schor-
sing, één lid tegen. “Dit is een dui-
delijk signaal”, zei huidig IAAF-
voorzitter Sebastian Coe na de
vergadering. “Het is nu aan
Rusland om de nodige verande-
ringen door te voeren.”

Aanvankelijk deden de Russen
het vernietigende WADA-rapport
over dopinggebruik in de

Russische atletiek af als een ver-
zinsel. In dat rapport staat onder
meer dat Russische atleten op
voorhand wisten wanneer zij
zouden worden gecontroleerd en
dat er op grote schaal werd
gesjoemeld met de bloedstalen in
aanloop naar de Olympische
Spelen van 2012 in Londen.
Russisch president Vladimir
Poetin noemde de beschuldigin-
gen “ongefundeerd”. 

Maar kijk, op de dag dat de
raad van de IAAF in Monaco bij-
eenkwam om zich te buigen over
een mogelijke schorsing van de
Russische federatie op de
komende Spelen in Rio, spraken
de Russen toch al op een iets

gematigdere toon. Zo beloofde
Russisch minster van Sport Vitali
Mutko alle medewerking te ver-
lenen bij het verbeteren van het
antidopingbeleid in zijn land.
Daarbij zou hij bereid zijn verre-
gaande hervormingen door te
voeren binnen de Russische atle-

tiekbond – dat had Poetin hem
hoogstpersoonlijk ingepeperd. 

“We hebben duidelijke
instructies gekregen van de pre-
sident om een gemeenschappe-
lijk draagvlak te vinden met de
internationale organisaties”, zei
Mutko. “Dat zullen we ook doen.”
Mutko zei nog dat hij openstaat
voor het opzetten van een nieuw
antidopingagentschap in Rus -
land en dat de verantwoordelij-
ken in het grote dopingschandaal
gestraft zullen worden. 

Het vurige pleidooi haalde
niets uit, de IAAF besliste toch
om over te gaan tot de onmiddel-
lijke schorsing van de Russische
atleten. (KDZ)

► 22 leden van de IAAF
stemden voor de schorsing, 
1 lid stemde tegen

22 tegen 1
FIFA-bonzen 
sukkelen met
gezondheid

De Kameroener Issa Hayatou,
waarnemend voorzitter bij de
wereldvoetbalbond FIFA, heeft
met succes een niertransplan-
tatie ondergaan. De 69-jarige
Hayatou nam vorige maand
over als FIFA-voorzitter na de
schorsing van Sepp Blatter.
“Zijn ziekte heeft hem er nooit
van weerhouden zijn taken bij
de Afrikaanse voetbalconfede-
ratie en de FIFA te vervullen”,
klonk het in de mededeling van
de FIFA. Hayatou blijft wel inte-
rim-voorzitter van de FIFA. Ook
Blatter sukkelde de voorbije
dagen met zijn gezondheid. 
De Zwitser mocht het zieken-
huis donderdag verlaten nadat
hij was getroffen door een
zenuwinzinking, een gevolg 
van de FIFA-schandalen. (BELGA)

EK wacht voor
Hongarije, stress
bij Oekraïners

Oekraïne mag vanavond tegen
Slovenië dan wel favoriet zijn,
echt gerust in een goede afloop
zullen de spelers van bonds-
coach Mikhailo Formenko 
allerminst zijn. In de vier voor-
gaande confrontaties konden
de Oekraïners nooit winnen.
Beide landen speelden ook al
eens een barrage tegen elkaar
voor een plaatsje op Euro 2000.
Het was de enige keer dat de
Slovenen zich wisten te plaat-
sen voor een EK. Hongarije kan
zondagavond geschiedenis
schrijven in Boedapest. Voor
het eerst sinds het WK in
Mexico in 1986 kunnen de
Hongaren zich nog eens plaat-
sen voor een groot toernooi.
Hongarije verdedigt een 0-1-
voorsprong uit de heenmatch
tegen Noorwegen. (KDZ)

Ogier op weg naar winst,
Neuville verliest zijn wiel 

‘Na een bocht ging
het achterwiel plots

een eigen leven
leiden. Erg vreemd’

THIERRY NEUVILLE

► De Fransman Sébastien Ogier vlamt met zijn Volkswagen door een plas tijdens de Rally 
van Groot-Brittannië. De meervoudige wereldkampioen is op weg naar een nieuwe zege. © PN


