
⇥ Het zika-
virus leidt in
Brazilië tot
ziektes die
de hersen-
ontwikkeling
van baby’s
afremmen.
Het werpt
een schaduw
over de
Spelen.
Eén geluk: in
de winter zijn
er minder
muggen
die het virus
verspreiden.
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Achtergrond. Na dertig vette jaren breken donkere tijden aan

Geen president, geen geld en geen goesting meer.
Dat kwam boven op het zikavirus en de vervuiling.
Nooit zijn Olympische Spelen onder een slechter
gesternte geboren dan die van Rio de Janeiro.
Als dat maar goed komt tegen augustus.
HANS VANDEWEGHE

SpelenvanRio staan

Die dagwas 2 oktober 2009, in het Bella
Center inKopenhagen.Hetwas demeest geme-
diatiseerde verkiezing van een olympische gast-
stad ooit. DeObama’s haddenRogges IOCmet
een bezoek vereerd omde kandidatuur van
Chicago kracht bij te zetten. De enige verkiezing
dieObamaooit zou verliezen: Chicago ging
eruit in de eerste rondemet achttien stemmen.
In de derde ronde verpletterdeRiomet 66-32
Madrid. Dewereld lachtemeemet dewel erg
blije president Lula enhet IOCdacht er goed
aan te hebben gedaan omvoor het eerstmet
zijn SixteenDays of Glorynaar Zuid-Amerika
te trekken.
Air ForceOnewas al de ochtend vande

verkiezing opgestegen,want deAmerikaanse
vernederingwas voorspeld,maar dat konhet
IOCniet deren. Nooit stondde olympische ster
hoger als toen in oktober 2009 ophet olym-
pisch congres enRogge zoudaar zelf ooknog
eens voor vier jaarwordenherkozen.

28WK’s in 16 dagen
Zeven jaar later overheerst scepsis, in de eerste
plaats bij de lokale bevolking die niet beter
wordt van allerlei poshy projecten, zoals een
olympische golf in een natuurgebied.Wel inte-
gendeel, de overlast namhand over hand toe.
De impact vanOlympische Spelen op een stad
is het honderdvoudige van bijvoorbeeld de
worldcup voetbal van 2014. Toenwerdenwat
stadions gebouwd, gerenoveerd of heraan-
gekleed, werd enkele avonden gevoetbald en
voor je hetwist, was die finale daar al in het
Maracanã.
Dieworldcupwas ook brutaalwakkerwor-

den voor de sportnatie Brazilië: een sportieve
party in eigenhuis betekent nogniet dat je
aanhet feest bent, zo leerden ze nadat de
Mannschaft hun eigennationale ploegmet 1-7
had vernederd. Endanwil nog eens de realiteit
dat Brazilianen eigenlijk alleen voor voetbal
betalen,wat danweer voor gevolg heeft dat ze
de lokale tickets voor de Spelen aande straat-
stenenniet kwijt kunnen.

DeOlympische Spelen zijn 28wereldkam-
pioenschappen, in 16 dagen op 5 verschillende
locaties in 1 stad,met dubbel zoveel toeschou-
wers enmet vooral heel veel vips die het leven
in de stad helemaal overhoop gooien. De
Carioca, de inwoner vanRio, heeft daar geen
zin in endat is te begrijpen.
In een stad die nu al verzuipt in het verkeer

worden straks 260 kilometer zogeheten olympic
lanes in gebruik genomen.Dat zijn rijstroken
waarop alleen geaccrediteerde vervoermidde-
len zichmogenbegeven.Wie daar zijn voeten
aan veegt, zoals deGrieken in 2004, zalwel
twee keer nadenken in een stadmet twaalf
verschillende politiekorpsen die op elke hoek
vande straat eenmannetje hebben staan: 380
euro boete is een bescheidenmaandsalaris in
Rio.
De drukste dagenworden 12, 16 en 17 augus-

tus als 400.000bezoekers het transportsysteem
zullen (over)belasten. Er zijn ook kleine voor-
delen aande Spelen: op de dag vande openings-
ceremonie en de dagna de sluiting krijgt Rio
een extra vakantiedag. Ook 18 augustus is een
gelegenheidsfeestdag, omdat de triatlon die dag
door de stad fietst en loopt. De scholen zijn
alvast dicht tussen 1 en 28 augustus.
Inmiddelswordt nog vreselijk hard gewerkt

aanuiterst noodzakelijke infrastructuren,
waarvande velodroom inhet olympisch park in
Barra deTijuca enmetrolijn Linha 4hetmeest
in het oog springen.Het test event vanmaart in
de velodroomgingniet door, omdat er simpel-
wegnog geen velodroomwas. Olympische
coulissenmelden eenprobleembij de hout-
leverancier, ook voor de sporthallen.
Belangrijker nog voor dezeOlympische

Spelen is de nieuwemetrolijn, die ten laatste
eenmaand voor de Spelen klaarmoet zijn – en
als het even kan iets grondiger getest danhet
fietspad. Pas op 12 aprilwerdende laatste
meters tunnel geboord in de lijn die langs de
kust en langs verschillende favela’s loopt. Op
1 juli zou de eerste trein rijden. Zou…

Geen elektriciteit
Het laatste test event dat inRio doorging,was
het olympisch kwalificatietoernooi voor de
gymnasten. België verzekerde zich daarmet
de vrouwenploeg van een ticket voor de
Olympische Spelen. De delegaties concentreer-
den zich opde competitie,maar trokken toch
grote ogenbij het zien vande tijdelijke trai-
ningsfaciliteitenwaar de juiste vloer ontbrak.
“Sorry, geen geld”, luidde de uitleg.
Tijdens de competitie viel verschillende

kerenhet licht uit, een kwartier tot zelfs één
keer anderhalf uur. LodeGrossenwas delega-
tieleider: “Sorry, er is geen elektriciteitmeer.

Dat kwamen ze evenmelden. Vijfenveertig
minuten duurde het in ons geval. Alswede
kwalificatie zoudenhebben gemist, hadden
Frankrijk enBelgië hunklacht al klaar. Slecht
georganiseerd? (zucht)Hetwas níét georgani-
seerd. De Spelen leven ookniet. Opde lucht-
haven zie je niks terug van een olympische vibe
zoals in Londen enPeking.”

Olympische Spelen zijn pas een succes als
ook de details zijn ingevuld en datwas niet het
geval, gaf ook IOC-voorzitter ThomasBach
vorigeweek toe opde conventie van de interna-
tionale sportbonden in Lausanne. “Ik bedank
de sportbonden omdeorganisatoren inRio te
steunen, ook in uitdagende tijden. Als iedereen
deze solidariteit blijft tonen, zullen de Spelen
een groot succes zijn.” Datwas olympisch eufe-
mismedat hij beslootmet eenuitsmijter. “We
are all in this together.”
AlleOlympische stedenhebbenhunproble-

men gekend.Washet niet de veiligheid, dan
de pollutie, de financiën of de laksheid vande
organisatie,maarwel altijd of/of ennooit en/en.
InRio komenalle problemen samen: nooit zijn
de Spelen in een armere,meer onveilige, poli-
tiekemeer instabiele enmeer vervuilde stad
georganiseerd. De gok omnaarRio te gaan,

‘Vergelekenmet de problemen
van Rio en dus het IOC heeft
de FIFAmet zijn corrupte

bestuurders last van een hikje’
VOORAANSTAAND IOC/LID

oensdag isdeolympischevlamofficieel
overhandigdaangastlandBrazilië.Voor
het ontstekenvandevlam inhet sacrale
OlympiahadDilmaRousseff haarkomst
aangekondigd,maardepresident van
Brazilië gafuiteindelijk verstek.Alsmaan-
dagdevlam inBrasilia arriveert, zal zewel-
licht ookniet vandepartij zijn.De traditio-
nele ‘honderd-dagen-te-gaan-plechtigheid’
vanvorigeweekwerdookafgelast. Engeen
mensdie gelooft dat zij op5augustusaande
zijde vanJacquesRoggesopvolgerThomas
BachdeOlympischeSpelenzal openen.
Dilma’spolitieke tegenstandershebbeneen
afzettingsprocedure inganggezet enzullen tot
afgrijzenvanvelenookhunslag thuishalen.
Geennood, aldusRio’s burgemeester

EduardoPaes – eenpolitieke tegenstander van
de linkseRousseff. “Rio zal er klaar voor zijn.”
Ongetwijfeld, alle olympische steden zijn al
altijd klaar geraakt,maar tegenwelke prijs?
Het drama vanhet olympischwielerpad van
Ipanema/Leblonnaar Barra deTijuca op
22 april, was een teken aandewand. Eénwilde
oceaanstormenhet prestigeproject stortte in
elkaar, vijfmensenmeesleurend in de dood.
Datwaren enthousiaste fietsers,maar sedert

2013 zijn daar ook elf arbeiders gestorven bij de
bouwvande olympische sites en aanverwante
werken.Deworldcup in 2014 kostte achtmen-
senlevens,maarwel over heel Brazilië. Haast-
werk overheerst nadat vorig jaar de bevoegde
commissie afstapte inRio enna drie dagen
intensieve bezoeken in eenperscommuniqué
liet uitschijnen dat alles op schema zat,maar
her en der nogmoestworden aangepoot.
Datwas olympisch taalgebruik om tewaar-

schuwendat de speeltijd voorbijwas. Geen
enkel lid vanhet InternationaalOlympisch
Comité (IOC), noch vanhet personeel, noch van
het bestuur, kan zich Spelenherinneren die
méér achterstandhebben opgelopen op enkele
maanden vande opening. IOC-ledenhebben al
lang spijt en zeggennuopenlijk: “Ook ik heb
staan juichen, die dag. Nuwetenwe allemaal:
datwas overmoed.”
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zogezegd

‘Ik ben niet de snelste en de wendbaarste,
dusmoet ik het op een anderemanier zien
te klaren. Ik los veel opmet het hoofd. Denkwerk’

⇥ Verdediger Toby Alderweireld
is uitgegroeid tot vaste waarde
bij Tottenham en de Rode
Duivels, met dank aan zijn
spelintelligentie.
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voor de Olympische Beweging

op instorten

dreigt verkeerd uit te draaien. “Vergelekenmet
de problemen vanRio endus de problemen
vanhet IOCheeft de FIFAmet zijn corrupte
bestuurders last van eenhikje”, zei een vooraan-
staand IOC-lid vorigeweek in demarge vande
SportAccord-conventie in Lausanne. “Onze
problemen zijn structureel, die van de FIFA zijn
persoonsgebonden enmakkelijker op te lossen.
Good luck, Rio.Enookhet IOC, zou ik zeggen.”
NaRio landt het olympisch circus bij gebrek

aan genoeg valabele kandidaturen drie Spelen
op rij inAzië: Pyeongchang (winter 2018), Tokio
(zomer 2020), Peking (winter 2024). Benieuwd
hoe datwordt uitgelegd.

Virussen in het water
Het IOCheeft eerst nog een ander probleemop
te lossen.Momenteel is deRussische atletiek-
ploeg geschorst voor de Spelen. Als dat in juni
nietwordt opgeheven, dreigt Poetin ermee zijn
hele ploeg terug te trekken,wat zouneerkomen
op een terug-naar-afsituatie. De laatste grote
boycot dateert van 1984, toenhetOostblokweg-
bleef van de Spelen vanLosAngeles.
Enhethoudtniet op.Waarhet IOCzichook

zorgenovermaakt, is hetmachtsvacuümdat
is ontstaannadepolitieke verlammingvan
dezittendepresidentRousseff endeblok-
kenvan links en rechtsdiemet getrokken
messen tegenover elkaar staan.Elkeolym-
pischeorganisatie komtooit opeenpunt
dat extrageldnodig is omde laatste gaten
dicht te rijden.Daar is politieke
consensusvoornodig,maarwie
zalnogeen succes gunnenaan
Paes enRio, eenvandeepi-
centra vande strijd tegen
Rousseff?
Almeer dan een jaar

overheerst kostenbeheersing het olympisch
nieuws opde gespecialiseerdewebsiteAround
TheRings. Speciale aankleding in de stad: gaat
niet door. Geen tv’s in de appartementen vande
atleten. Geen airco voor de atleten tenzij beta-
lend. Allemaal details,maar de details bepalen
de look-and-feel vanOlympische Spelen die
meer zijn dan een sportfeest.

Als atletenniet gelukkig zijn in hundorp en
met hun competitieplaatsen, als toeschou-

wers nergens op tijd geraken, als de locals
zeuren over het drukke verkeer en als
ten slotte de journalisten daar verhalen
beginnen over te schrijven, zittenwe
twintig jaar naAtlanta 1996 –met
afstandde slechtste Spelen vande
moderne sport –met een remake van

die organisatorischemis-
kleun.
Filmpjes en foto’s van

alleswat kan fout gaan,
zullen viraal gaan.
“Volgend jaarworden
zelfs olympischemug-

genbeten geretweet”, schamperde een official
nog vorig jaar bij de uitbraak vanhet zikavirus.
Spot ermaarmee.Het ergstewatRio kan over-
komen, is gedoemet dat zikavirus. Maar uit
eigen ervaring sprekend: in dewinter zijn haast
geenmuggen inRio, dus dat zalmeevallen.
Ishetniet vandemuggenof vanhet gebrek

aanalgemenehygiëne, dankun jenogaltijd ziek
wordenvanhetwater.Neemdeatleten.Open-
waterzwemmers en triatletenkomenophet
strandvanCopacabana rechtstreeks inaan-
rakingmetwater. Zeilers varenheelwat van
hunwedstrijden inGuanabaraBay, eenvan
demeest vervuildeplekkenvanheelZuid-
Amerika. En roeiers enkajakkers varenopde
RodrigodeFreitas-lagune, een idyllischmeer
tussenCopacabanaen Ipanemadat inwezeneen
openriool is voordeaanpalendewoningenop
deduurste vierkantemeters vanZuid-Amerika.
Copacabana zou opde droge dagenniet al te

vervuild zijn ennog binnendenormen vallen
die ook inEuropa gangbaar zijn. In de baai van
Guanabara stroomt anderzijds dagelijks 865
miljoen liter ongefilterd rioolwater. De kans
opbacteriële besmetting is het grootst aan
BotafogoBay,waar onze olympische zeilers als
Evi VanAcker al jarenhunbootje tewater laten.
Haar trainerWil vanBladelwas in de herfst

van vorig jaarwekenlang ziek als gevolg van
een infectie die alleenhet Tropisch Instituut
wist te vinden.De internationale zeilbond rap-
porteerde 7 procent zieken onder de zeilers na
het test event in augustus. Datwas ookwat de
roeibondmeldde na een evenement. Associated
Press heeft het voortouwgenomen in de
berichtgeving en laat elkemaand testen uit-
voeren. In de lagunewaar strakswordt geroeid,
is de besmettingmaar liefst 30.000 keer hoger
danwat in Europa is toegelaten.
Boa sorte. Veel geluk, Rio.

‘Ik bedank de sportbonden om
Rio te steunen in uitdagende
tijden. Als iedereen deze

solidariteit blijft tonen, zullen
de Spelen een succes zijn’

THOMAS BACH
VOORZITTER IOC

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Onkunde
oetbal is toeval,met als enige verschil de letter b,
van bal.
Vaak de enigewaarheid omeen voetbalwed-

strijd te verklaren,maar niet altijd. Hoe dichter
je bij Brussel komt, hoemeer je geneigd bent
te denkendat het in voetbalmisschien ook zou
helpen omdedingen gewoon goed te doen. Best

mogelijk dat RSCAnderlecht in de laatste vijf duels,
te beginnen zondagavond tegenGent, al zijnwedstrijden
met champagnevoetbalwint, zodat het alsnog opstaat
en de titel pakt. Maar de kans dat ze helemaal in elkaar
stuiken en vierdeworden, is net iets groter.
Neen, ik geloof er niet in. Niet na vorigeweek op

Schiervelde. Talent neemt al eens een snipperdag en
speelt daardoor compleet onverklaarbarewedstrijden,
maar bij RSCAhebbenwe temakenmet snipperweken,
snippermaanden, voor sommigen zelfs halve snipper-
seizoenen. Zelden zo’n sportieve deconfiture gezien als
vorigeweek, perfect sporendmet de publieke afgang van
een stel randdebielen die aanhet betalen van een combi-
ticket het rechtmenen te ontlenen ommensen te bedrei-
gen enhet veld op te lopen. Bericht aandat schorem:
blijf thuis en kef in het eigenhol. Bericht aande spelers:
als de hersens nietwillen, loop dande benen van onder
je lijf en doe tenminste alsof jeweet hoe dat spelmoet
worden gespeeld. Of is dat te veel gevraagd voor een
gemiddelde vergoeding vanmeer dan600.000 euro per
jaar?
Wat is ermismetAnderlecht?Vanalles,maar eerst

wat geschiedenis. Royal SportingClubAnderlecht heeft
vanaf de tweedehelft vande vorige eeuweenvoorsprong
opgebouwdwaardoorhet in de zeventig seizoenen sinds
de tweedewereldoorlog 33
titels haalde. Vreemdgenoeg
wonAnderlecht niks inde eer-
ste vijftig jaar vande voetbal-
competitie. 33 op70, dat is
bijnadehelft. ClubBrugge
won twaalf naoorlogse titels,
Standard tien.Kortom: paars-
wit overwicht.
Die voorsprongwas te ver-

klaren door de centrale ligging
vanAnderlecht, versterkt door
de commerciële aantrekkings-
kracht vandehoofdstad,met
als gevolgmeer poen.Met dat
geld kochten ze jaren aan een
stuk bij andere clubs alleswat
kon voetballen.WasMarc
Degryse sterspeler bij Club,
mijnheer Constant reednaar
Brugge enwegwasMarcske.
Naar paars-wit. Anderlecht
wist toen perfectwat het deed,
wiewaaromwaar paste in de
ploeg.
Eenmaal ze die voorspronghadden, kwamnogmeer

geld hunkant op. NeemnudeChampions League.We
beperken ons tot de edities van deze eeuw,want dat zijn
de jaren vande flinke poen. In de vijftien edities van de
21ste eeuwdeed Standardmaar één keermee, net als
Gent. Club enGenk konden respectievelijk drie en twee
keer ophet kampioenenbal dansen,Anderlechtmaar
liefst negen keer.WatGent verdiende,wetenwenogniet
precies,maarmet 25miljoen euro kom je niet toe.
Standard kwammet 11,5miljoennaar huis enGenk en
Clubmet elk 17,6miljoen. Anderlecht heeft uit de
Champions League 85,8miljoen euro gehaald, het
dubbele vande andere Belgische teamsopgeteld, de
helft daarvan in de drie seizoenen tussen 2012-13 tot en
met 2014-15. Daar hebben ze nietsmee aangevangen.
Uitgerekendnadie onwaarschijnlijke kapitaalinjectie

loopt het nu al twee jaar voor geenmeter. Is dat toeval?
Neen, dat is te veel eer voor die boutade. Is ditwat de
historicus JanRomein ooit omschreef als dewet van
de remmende voorsprong?Uweetwel:wie voorop ligt,
probeert die voorsprong te behouden,maar behouden
betekent ingehaaldworden. Zou kunnen.
Of is ermeer aandehand?Doen ze de dingenniet

goed?Het stemt alvast tot nadenkendat zeNicolas
Frutos een toekomstige functie als trainer toedichten en
hemnu zelfs hebben gepromoveerd tot performance
manager, godbetert. In andere sportennemen ze daar-
voor iemanddie gepokt en gemazeld is als trainer of
opleider en diemee ismet de nieuwste evoluties op
sportwetenschappelijk en sporttechnisch vlak. Bij
Anderlecht nemen ze daarvoor een ex-speler die altijd
gekwetstwas en zijn heil zocht bij een sjamaan.Dat is
geen toeval, dat is geen remmende voorsprong, dat lijkt
gewoononkunde.
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⇥ Een jongetje
zit naast een

constructiesite
in de arme wijk
Manguinhos.
Overal in en

rond Rio wordt
de infrastruc-

tuur aangepast
in functie van

de Spelen, vaak
met nefaste

gevolgen voor
milieu en

gezondheid.
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