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ot2008wasVerbruggenmisschienweldeop twee
nabelangrijkste sportofficial terwereld,naJacques
Rogge (IOC)enSeppBlatter (FIFA).Naastvoorzitter
vande internationalewielerbondUCIeneenvoor-
naamIOC-lidwasVerbruggenvan2004 tot2013
voorzittervanSportAccord,dekoepelvereniging
vandemondiale sportbonden, enoverzaghij tus-
sen2001en2008deOlympischeSpelen inPeking.
Laterwerdhij erelidvanhet IOC,maarachter

deschermenbleefhij eenvertrouwelingvanonder
meer IOC-voorzitter JacquesRogge, voorwiehij
zich in2001had ingezetbij depresidentsverkiezin-
gen.Geenkruispuntenvandemondiale sportof
HeinVerbruggenheeft erooit gestaan, geenbobo
diehijnietkent, inopspraakofniet.

TweederdevanderaadvanbestuurvandeFIFA
diegevangenzit,verdacht isofwerdgeroyeerd.
Isdathetgrootstemorele faillietooitvaneen
sportbond?
“DeFIFA isexceptioneel.Als tweederde in
opspraakkomtofvastzit, dan is er sprakevaneen
structureelprobleem.Endat ishetgevolgvanhet
totalegebrekaancontrole.”

BlatterenPlatinizijnvooracht jaargeschorst.
UkendeBlattergoed,niet?
“Ikkendehemheelgoed.Aardigeman,hoor. Ik
hebnogwelgrotevoorzittersgekenddiewistendat
erverkeerdedingengebeurden,maarnietkonden
optreden.Blatterhadweleenbeetje last vanmega-
lomanie. Ikhebhemooithorenklagen– ‘Datdoe je
nietmeteenFIFA-voorzitter’ – toenhijnietmeteen
rode loperwasontvangen.”

Ishetbondenmodelmetverkozenbestuurders
aanherzieningtoe?
“Bondenzijnvaakslechtgeorganiseerdestructu-
renwaarmensenniet altijdwordengekozenom
hunkwaliteiten,maarompolitieke redenen.
NiemanddieobjectiefhadgekekennaarBrian
Cookson (voorzitter vandeUCI,HVDW), hadbeslo-
tendatdezemaneengrote sportbondkon leiden.
HijheefthetgelukgehaddatdeRus IgorMakarov
eenhekelhadgekregenaanmijnopvolgerPat
McQuaid, omdatdiehemzijn licentievoor
Katjoesjahadgeweigerd.WaaropMakarovmet
geldbegon tezwaaienomCooksonverkozen te
krijgen,watook isgelukt.

“Ineenbedrijfhebbenhetmanagement,de raad
vanbestuurendealgemenevergaderingdezelfde
doelstellingen:winstmakenendividendenuitke-
renaanaandeelhouders. Sportbondenmoeten
geenwinstmaken,datklopt,maarbij onszittenop
allerleiniveausvaakmensenmet tegengestelde
belangen.ZodachtdeBelg inhetUCI-bestuur
vooral aandeVlaamsekermiskoersen.Alsdieaan
belangzoudenverliezen,danzouhijdoorzijnpro-
vinciesmisschiennietmeerwordenverkozen.
“De internationale sportbondenontsnappen

aanelkevormvancontrole.Eenbedrijfmoet zich
verantwoorden tegenoveroverhedenenngo’s, de
sportwereldniet. Ikwasooit samenmetKarelVan
Miertkeynote speaker ten tijdevanhetBosman-
arrest.Hijhadhetdehele tijdoverdearrogantie
vandeUEFAendeFIFA, enzei: ‘Diedenkendat ze
bovendewet staan.’Dat ishet juist: ze staanook
bovendewet.WatSeppBlatterheeft toegelaten in
deFIFA,datkan tochalleenals je van jezelfdenkt:
ik stabovendewet, ikdoewat ikwil.”

Heefthet IOCdesleutelvoorbeterecontroleop
debonden?
“Desport loopternstiggevaar, en ikziegeen
andere instantiedieethischeprincipesengoed
bestuurkanafdwingen. Ikhebvertrouwen in IOC-
voorzitterThomasBach. JuanAntonioSamaranch
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De val van Blatter en Platini, de onmacht
van het wereldantidopingagentschap,
de corrumpering van de atletiek, de aanval
op zijn persoon en zijn rehabilitering…
Wie beter dan Hein Verbruggen om het
annus horribilis van de sportbobo te duiden?
HANS VANDEWEGHE

‘Sportbonden
staanboven
dewet’

‘Internationale sportbonden
ontsnappen aan elke vorm

van controle. Een bedrijf moet
zich verantwoorden,
de sportwereld niet’

an United speelt vandaag in Stoke tegen
het plaatselijke Stoke City. Vier weken
geleden stond United nog op één, maar
de laatstewekenverliesthetvan iedereen.
PlooitdeplaatselijkeG-ploegzichdubbel,
Louis van Gaal zou ook verliezen. Loopt
het in Stoke slecht af, dan zou het wel

eenskunnendathijmetNieuwjaaral inNoordwijk
zit, of desgevallend inzijnvilla inPortugalofopzijn
penthouse inAmsterdam. Endaarookkanblijven
voor de rest van het seizoen.
“Louis, thankyou foryour time”,endaneenvraag.

Zobegoneerderdezeweekdepersconferentie van
VanGaalnaaraanleidingvandewedstrijd vanvan-
daag.Devraaggingoverdeopmerkingvancollega
ArsèneWengerdiehet ongepasthadgevondendat
erwerdgespeculeerdoverhetontslagvanVanGaal.
Van Gaal keek stoïcijns, antwoordde, en stak in
geheel eigen stijl vervolgens een redevoering af
waarMarcusAntonius eenpuntje aankonzuigen.
Eigenlijk sloeghetnergensop,wantalsVanGaal

niethadgewilddat eronzinoverhemwasgeschre-
ven dan had hijmaar niet naar de Premier League
moeten komen. Qua taal was het schabouwelijk
steenkolenengels, zoals steeds. Alleen qua stijl en
inhoudvielhetwel te smaken.Hetwaseenwaardig
betoog dat begon met een tegenvraag: heeft hier
niemanddebehoefteomzich tegenovermij teexcu-
seren?
Hij bedoelde dat het ver-

spreiden van leugens – hij
wordt ontslagen, hij is ontsla-
gen,Mourinhokomt–eenseri-
euze impact had op zijn tele-
foonverkeer: vrouw en
kinderenmaaktenzichzorgen
en hij moest het de godganse
dag aan de telefoon uitleggen
dat er niks aan de hand was.
Bepaaldvervelend.Na4minu-
ten en 58 seconden stapte hij
opmet demelding: denkt unu
echtdat iknogzinhebommet
jullie te praten?
TheSunexcuseerdezicheen

dag later meteen op de front-
pagina. LVG vraagt excuses,
dus SORRY. We hebben spijt
dat je in zes wedstrijden geen
enkele keer kon winnen. We
hebben spijt dat je van de eer-
ste naar de vijfde plek bent
gezakt. We hebben spijt dat je
uit deChampionsLeaguebent
geknikkerd. We hebben spijt
dat je de fans tot tranen toe
hebt verveeld.Wehebben spijt dat je daarvoor 250
miljoenpondhebtmogenuitgeven.Omtebesluiten
met excuses aan de Man United fans: we hebben
spijt, hij blijft voorlopig aan.
Niet bepaald wat hij voor ogen had toen hij om

excuses vroeg en dus komt het tussen LVG en The
Sunnooitmeer goed.Dat zal Louisweinig kunnen
schelenenTheSunnogminder,maardehamvraag
is natuurlijk of het met Man U nog goed komt. En
daarvan afgeleid, of zijn carrière na het relatieve
succes op het laatsteWKwaar hij derde werdmet
Nederland, nu niet opnieuw in het slop zit.
Voorhet voetbal en voordePremierLeague zou

het goed zijn als Louis vanGaal dit overleeft. Als je
dit door een voetbalbril bekijkt, lijkt die kans niet
erg groot en in België stond Van Gaal twee weken
geleden al op de keien, maar dit is een team dat
geleid wordt als een business, met Amerikaanse
investeerders.Naast de familieGlazer is ook inves-
teringsbankierGeorgeSorosmede-eigenaar viade
aandelen die op de New Yorkse beurs worden ver-
handeld. Die gingen voor 14 dollar van de hand bij
de beursgang in 2012 en staan nu netjes op 18,34.
Na het verlies tegenNorwich bleven ze proper stij-
gen.
De Premier League is op een punt aangekomen

waarwinnenenverliezensteedsminderbelangrijk
wordt, tenzij dan voor de harde fans die vooral in
de pubs en voor de tv zitten omdat het stadion te
duur wordt. En voor de coaches natuurlijk, maar
netalsde fansbeseffendieniet eensdatzeookmaar
pionnen zijn in eenmondiaal bordspel,
een combinatie van Kolonisten van
Catan en Monopoly. Volgend jaar
José Mourinho terug, Pep
Guardiola erbij, daarnaasthopelijk
Louis van Gaal én Arsène Wenger
endannogwat lokale coachesdie er
geenbal vankunnen. Endat inde
grootste toevalsport die de
mens ooit heeft uitge-
vonden, met meer geld
dan ooit. Dát
wordt smullen.
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isbegonnenmetdatdeugdelijkbestuur, Jacques
Roggeheefthetgeperfectioneerdenhet IOC is in
de jarenonderRoggeeenvoorbeeldgeworden.
DaarprofiteertBachnuvan, enhij gaatdooropdat
elan.Hij zal iets creërendat toezichthoudtopde
bonden: zowelvoordopingalsvoorgoedbestuur.
“Inprincipeheefthet IOCniets te zeggenaande

internationale federaties,maarzegaannu toch
financiëleauditsdoorvoeren indiebonden.De
achterliggendegedachte ismeercontroleuitoefe-
nen.Roggezatalopdat spoor.
“Bachheeftookbegrependathijhetwereldanti-

dopingagentschapWADAmoetcontrolerenende
dopingbestrijdingdaarmoetcentraliseren.Doping
mag jeniet langeraandebonden toevertrouwen
enevenminaandenationaleolympischecomités,
als je zietwater in Italië,KeniaenRuslandnaar
boven isgekomen.”

UzietookeengrotererolvoorhetWADA,
waarmeeual jaren indeclinchligt?
“Ikwaseenvandeeerstebestuurders, remember?
Zebestaanveertien jaar, enwathebbenzegedaan?
RoepenvanuitCanadadathetniet goed is,maar
ondertussenzelfnietsdoen.VandatWADA,zoals
hetnu tekeergaatmetdatnamingandshaming,
ben ikgeen fan.Welvaneen totaalonafhankelijk
WADAdatwereldwijdopdopingcontroleert.
“Dat isniet tebetalen,wordtdangezegd.Dat is

wel tebetalen,wantdatgeldzitnualbij debonden.
HetWADAmoetnaardebondengaanenhun
dopingafdelingenovernemen,omtebeginnenvan
deUCIenvanatletiekfederatie IAAF,wantdiekun-
nennuevennietsweigeren.Vervolgenshaal jeook
bij SportAccorddedopingmensenweg. Jehebtdan
eenmooieorganisatiebij elkaar, endanga jemet
deanderebondenonderhandelen: ‘Wijdoendat
voor jou’, en je spreekt eenprijs af.”

Hetdopingverhaal ronddebokswedstrijd
Mayweather-Pacquiaoheeftbijonsweinig
aandachtgekregen.
“Onwaarschijnlijkwatdaar isgebeurd.Niet alleen
vroeghetUsada liefst 150.000dollaromcontroles
tedoen,het vondookbewijzenvaneen infuusvan
750milliliter zoutoplossingdieMayweatherhad
gekregen, zogezegdomdathij gedehydrateerdwas.
Driewekennade feitenhebbenzehemdaarvoor
eenattest vooreen therapeutischeuitzondering
toegekend, zowaar. (lacht) Ikkanmedaar ietsbij
voorstellen, zekerals je 150.000dollarvraagtvoor
eencontrole,maardat slaat tochnergensop?
“Maargoed: ikhebdaarovergemaildmetde

voorzittervanhetWADA,CraigReedie, die ikgoed
kenals IOC-lid. ‘Craig, kun jedat eensuitzoeken?
Volgensmij isdaardoorhetUsada tegenalle regels
vanWADAgezondigd.’Weet jewathijmeant-
woordde? ‘Dat zalhetUsadawelonderzoeken.’
(armen inde lucht)Diemogenzichzelfdusonder-
zoeken,net zoalshetWADAeenonafhankelijke
commissie inhet levenriepomhetRussische
dopingschandaal teonderzoeken terwijl zeverdo-
rieal langwistendat er ietsaandehandwas.”

Udoeltophetrapportdat laterdoor
decommissie-Poundisgepubliceerd.
“Natuurlijk.Daar staat toch letterlijk indatdeman
vanhetdopinglabvanSotsji op 11 januari 2014, een
goedemaandvoordeWinterspelen, aangafdathij
onderzwareexternedrukstondvandeRussische
overheid ‘omdingen tedoen’.HetWADAwistdat
enwatheefthetgedaan?Niets.Elfmaanden later
komtdeARDmeteenreportageendanstelthet
WADAineenseenzogehetenonafhankelijk com-

‘Als ik zie wat er
in de atletiek allemaal
boven water komt, dan

hebben wij het bij
de InternationaleWielerunie

prima gedaan’

missieaanmetDickPoundalsvoorzitter, die
natuurlijknooitheeft onderzochtwaaromdeorga-
nisatienietshadgedaan.”

OpdeeenofanderemanierblijftDickPound
uwwegkruisen.
“Wehebbeneengezondehekel aanelkaargekre-
gen, terwijlwehetvroegerbestkondenvindenmet
elkaar.Nadat ikbij devoorzittersverkiezingvoor
het IOC in2001openlijkRoggehadgesteund, ishij
mij enhetwielrennenbeginnen teviseren. Ikheb
geenandereuitlegvoordieblindehaat.
“Oké, er zalbij onsookweleenswat fout zijn

gegaan,maarnooit tekwader trouw.Wijhebben
metdeUCIhetvoortouwgenomen indestrijd
tegendoping.Wijhebben in2001als eerstebond
deepo-controlesvolgensdeFranse testmethode
ingevoerd, tegendewil vanhetWADAin.Tegende
wil invanDickPoundenzijngrotevriendArne
Ljungqvist, ondervoorzittervande internationale
atletiekbondenverantwoordelijkvoordedoping-
bestrijding.Diewistwater indeatletiekaande
handwas,maarhetWADAende IAAFhebbende
epo-detectiemethodepas tweeënhalf jaarnade
UCIerkendenzijn toenpasopepogaancontrole-
ren.WaaromlooptPound tien jaar langopdewie-
lersport te scheldenovermedeplichtigheidencor-
ruptie terwijlhijnooit iets zeioveratletiek,waar
dat echtgebeurde?
“Als ikziewat indie sportbovenwaterkomt,

danhebbenwijhetprimagedaan.Wijprobeerden
tenminsteze tepakken.WijhebbenArmstrong
getest in2001enwehebbenzijn test als verdacht
opepogelabeld.Wehebbenhemnietbetrapt,
wanterwasnetgeenpositieve test.Maarondertus-
sendedendeatletiekenaldieandere sportenniets.
EnPoundmaakteonsverwijten,net zoals later
zijnvriendjesvanhetUsada.Dienu indezaak-
Mayweatherboterophethoofdhebben,maarvan
hetWADAzelfmogenuitzoekenof ze foutwaren.”

Het IOCblijftbuitenschot,maarheeftook
eenprobleem:zijnSpelenverkochtkrijgen.
“Bij deevaluatievoor2004kon iknogelf steden
bezoeken.Enookvoor2008, toen ikzelf voorzitter
wasvandeevaluatiecommissie,haddenwenog
meerdanvoldoendekandidaat-steden.Hetwerd
mindernadeeconomischecrisis van2007-2008en
tengevolgevaneenverkeerdeperceptiedatde
Spelenperdefinitie eenverlieslatendeonderne-
mingzijn.Datkloptniet alshetorganisatiebudget
apartwordtgezienvande infrastructuurkostenen
alsbeveiligingenkelnogvoor rekeningvande
overheidkomt.
“Doordestrengebezuinigingspolitiek inde

meestewesterse landenkunnendepoliticihet zich
niet veroorloveneenzogehetengeldverslindend
evenement teorganiseren terwijlhet inkomenvan
deburgersonderdrukstaat.
“Deenormesociale impactdieOlympische

Spelenkunnenhebbenvooreenstaden landblijft
ookzwaaronderbelicht.MetdeLondenseSpelen
zijngrootse socialedingenbereikt, dieamperde
kranthalenomdatze tepositief zijn.Die impact is
moeilijk incijfersuit tedrukken, endaarombegint
menervaakniet aan.”

Hoezithetmetuwstrijdbaarheid?
“Die is intact,maar ikwilookconstructiefmeeden-
ken.Wilhet IOCmijnmeninghoren,dankrijgthet
die.ZelfsdeUCI.Willenzevanmijwetenhoe ikhet
profwielrennenzouaanpakken,danzou ikmijn
verhaaldoenenvervolgensvertrekken. Ikvindniet
dathetnuergopschiet.
“Hetprobleemisnogsteedshetzelfde.Deploe-

genzijn tezwakgestructureerd.Valt eensponsor
weg,danbestaanzenietmeer.Zemoetenzichver-
enigen, zemoetenafvandezwakkeorganisatoren,
wedstrijdencreëren inrijkemarktenenhunsport
collectief verkopen.
“Somsdenk ikdat ikhet eenkeertjemoet

opschrijvenzoals ikhetallemaalhebbeleefd.Met
respect voordemensen,want ikhebgeenzinmeer
innegativisme.Sindsdieziekte (Verbruggenwordt
behandeldvoor leukemie,HVDW)ben ik ineen
compassionatemood terechtgekomen. Ikwil geen
geruziemeer,maaraf en toezeg ikwelnogeens
waarhetopstaat.”

Eerder dit jaar probeerden
de tegenstanders van Hein
Verbruggen zijn erfenis te
bezwarenmet het CIRC-rapport
over de wielrennerij onder zijn
bewind en zijn vermeende rol
in het onder de radar blijven
van dopingzondaar Lance
Armstrong.
Zonder veel aandacht voor
bewijzen en feiten concludeer-
denmedia dat Verbruggen en
de UCI waren tekortgeschoten
in hun strijd tegen doping en te

laks waren geweest tegenover
Armstrong. Toen de stormwas
gaan liggen, reageerde
Verbruggen op een speciaal
ontwikkelde website (verbrug-
gen.ch). Het wereldantidoping-
agentschapWADA, diens
Amerikaanse poot Usada en de
nieuwe UCI werden op hun
plaats gezet.
Meer zelfs: de nieuwe UCI-
voorzitter Brian Cookson onder-
tekendemet Verbruggen een
‘niet-aanvalspact’ na bemidde-
ling van het Internationaal
Olympisch Comité. Cookson
verplichtte zich ertoe bij het
door Verbruggen gewraakte

CIRC-rapport een link naar de
verdediging van zijn voorganger
te publiceren. Bovendien zou de
UCI tussenbeide komen in de
kosten die Verbruggen had
gemaakt om zich te verdedigen
en zou zijn erevoorzitterschap
niet meer ter discussie worden
gesteld. Er zou 40.000 euro
worden betaald, maar dat is nog
niet gebeurd. Er wordt volop
over gediscussieerd binnen
de UCI.
Verbruggen zou van zijn kant
afzien van een rechtszaak die hij
bij het Zwitserse gerecht tegen
de UCI ging aanspannen.
7HVDW8
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