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Game of Thrones
Hoe succesvol ook,
na seizoen acht is het afgelopen

Eerste klasse A
AAGent laat punten liggen
bij aftrap nieuw seizoen

Olympisch
armworstelen

Hoe een decennia oude strijd het Internationaal Olympisch Comité in diskrediet brengt

Komende vrijdag starten deOlympische Spelen in Rio de Janeiro, maar Hans Vandeweghe blikt al een hele week vooruit.
Hoe België wellicht weer gaat stranden op een paarmedailles. Hoe (geo)politiek altijd opduikt in de stadions.
Enwaarom het toch, ondanks alle opgefokte doemdenkerij, misschienwel eens heel interessante Spelen kunnenworden.



DeMorgen.MAANDAG 01/08/201616 DM.focus

Het is een strijd die het IOC en voorzitter Thomas Bach nooit
konden winnen. Gevangen tussen de doperende Russen en
de knoeiers van antidopingagentschap WADA heeft het sport-
pauselijk gezag veel van zijn grandeur verloren. Kwade genius
is Dick Pound, het kopstuk van de Angelsaksische connectie.

HANS VANDEWEGHE

twintigste eeuw: deAmerikanen,met de steun
van alwie Engels spreekt, die een crisis in het
olympisme aangrijpen omhunpositie te ver-
sterken tegenover de Europeanen, die ze als
geboren corrupt beschouwen.De komst in 2001
van onze landgenoot JacquesRogge – een
afstandelijke gentleman,wars vanuiterlijk ver-
toon – aanhet hoofd vande olympische bewe-
ging vondendeAngelsaksenwel een verade-
ming. Ze noemdenhemniet voor niksDoctor
Clean.
Rogges verkiezing hadweinig voeten in de

aarde,maar zette een aantal destructieve
mechanismen inwerking. Richard Poundwas
ook kandidaatvoorzitter,maar kansloos, en hij
was blijkbaar de enige die dat niet besefte. Zelfs
de corrupteKoreaanKimkreegmeer stemmen
danhem, enPoundwas daar zo van onderste-
bovendat hij de olympische sponsors aan-
schreefmet demelding dat hij henniet langer
garanties konbiedendat hun geld goedwas
besteed. Datwas het begin van een vuile oorlog.
De rol vanPound als voornaam lid vanhet

IOCwas uitgespeeld,maarRogge liet hemhet
WADAals zoethouder, en dat is niet de beste
beslissing gebleken. Van in het begin heeft de
Canadees hetWADAgebruikt als stormramom
HeinVerbruggen, toen voorzitter van de
InternationaleWielerunie (UCI), aan te vallen.
Verbruggenwas een vande kingmakers van
Rogge geweest en aangezienRogge zelf onaan-
tastbaarwas, viel Poundhemop zijn zwakke
flank aan, die vanwielerliefhebber.
Roggemoestmeermaals de gemoederen sus-

sen,maar Poundwist van geen ophouden.

Verbruggen liet zich ookniet doen enwees er
bij elke gelegenheid opdat hetWADAvan
Pound inefficiëntwas en een kruistocht voerde
tegen zijn sportbond, die nota benehet verst
was gevorderd in de strijd tegen doping. De
internationale Engelstaligemedia geloofden
Verbruggenniet en citeerden vooral Pound.
Pound zou zelfs na de val vanArmstronghet

hoofd vanhet dopinglab vanLausanne onder
druk zetten om tegendeUCI enVerbruggen te
getuigen. ToenprofessorMartial Saugywei-
gerde te verklaren dat deUCI eenpositieve test
vanArmstronghad verdonkeremaand,werdhij
door Pound en co. bedreigd in zijn carrière aan
deuniversiteit.
Verbruggen enPoundkwamen elkaar tegen

in nog een ander loopgravengevecht. De
Nederlander voerde als voorzitter van demon-
diale vereniging van sportbonden (Sport-
Accord) een kruistocht tegenhet contract voor
het leven dat Pound in 1996namenshet IOChad
getekendmet hetUSOC, hetAmerikaans
OlympischComité. Dat bepaalt dat hetUSOC
voor die afstand van olympische rechten op
Noord-Amerikaans grondgebied 500miljoen
dollar (zo’n 450miljoen euro) krijgt voor deze
olympiade van vier jaar. Dat is evenveel als alle
sportbonden samen.Alle andere nationale
olympische comités (meer dan 200) krijgen
samen819miljoen dollar (732miljoen euro).
Hetwas eenwurgcontract dat een tweespalt

dreef in de olympische familie. Jewas voor of
tegen die deal, en het overgrote deel van de IOC-
leden (het IOC is een verzameling vanhonderd
mensen-leden enniet van bondenof landen)
was tegen endus ook tegenPound, die nog
meer buitenspel stond.

WADA liet Russen begaan
Even samenvatten,welke partijen zijn nu in het
spel? Enerzijds deNoord-Amerikanen, die bijna
altijd een blok vormenmet de andere Engels-
sprekenden (Canadezen,Australiërs, Engelsen)
die ook eenhekel hebben aanEuropa, dat de

mondiale sport nog altijd bestuurlijk domi-
neert. Anderzijds het Europees getinte IOC, dat
zich probeert temoderniseren endat in 2013
voor de vierde keer op rij eenEuropeaan, deze
keer deDuitser Bach, als voorzitter had geko-
zen. Tussen die blokken een zwaar gefrustreerd
IOC-lid, Dick Pound, die de dopingbestrijding
misbruikt omaf te rekenenmet zijn vijanden.
DeCanadese onderzeeër liet en laat niet na het
IOC in diskrediet te brengen.
De frustratie vanPoundkomt voor een deel

voor rekening vanhetWADA,waar hij al sinds
2007 geen voorzittermeer van is,maar als
bestuurder nog altijd het hogewoord voert. Hij
stelde zwakke voorzitters aandie hemnaar de
mondpraten, zoals deAustraliër JohnFahey en
vandaag deBrit CraigReedie, ook een IOC-lid.
Omhetmet Poundswoorden van 2001 te zeg-

gen, hetWADA is na zeventien jaar nog steeds
een zootje enhijweet dat als geen ander. Zijn
grotemond en agressieve praatmoeten de aan-
dacht afleiden vande fouten die zijn agentschap
heeft gemaakt en die bekend zijn bij het IOC,
maar niet altijd bij demedia omdat het IOC te
netjes communiceert en geenpartij is voor de
wild omzichheen schoppendePound.Hij blijft

Richard
‘Dick’
Pound
I Canadees, 74 jaar
I voorzitter van het
Wereldantidoping-
agentschap, van
1999 tot 2007
I voert als bestuur-
der nog steeds het
hoge woord bij het
WADA

Kampioenen van
demachtsstrijd

I In de olympische
beweging woedt een
decennialange strijd

IEuropa levert al sinds
1980 de IOC-voorzitter

IDe Angelsaksische
landen proberen hun
macht uit te breiden

I In 1999 wordt het
Wereldantidoping-
agentschap opgericht
door het IOC

IDe Canadees Dick
Pound, nummer twee
van het IOC, wordt
WADA-voorzitter

IPound gebruikt het
WADA als stormram tegen
zijn (Europese) vijanden

I IOC-voorzitter Thomas
Bach krijgt nu kritiek
omdat hij niet alle
Russische sporters weert

I Het WADA tikt het IOC
ook nu op de vingers,
terwijl het zelf schuld
treft in het Russische

dopingschandaal

portpausThomasBach (IOC) heeft vorigeweek
zijn intrek genomen inhet olympische dorp,
een gewoonte die zijn voorganger Jacques
Rogge in 2002 introduceerde.Hij slaapt in het
gebouwwaar ookhet teammet vluchtelingen is
gehuisvest, hoe symbolisch. Terwijl hij zijn dek-
bed inspecteerde en zijn koffertje leegmaakte,
kreeg hij nogmaar eens een spreekwoordelijke
emmer shit over zijn hoofd.
Deze keer vanDuitse atleten endat deed

extra pijn. “Bach is deel vanhet dopingsysteem.
Ik schaammij voor hem”, zei discuswerper
RobertHarting. Bachwas äusserst schockiert en
noemdehet een onaanvaardbare ontsporing.
Datwas het ook,maarwie gelooft ThomasBach
nog?Wie gelooft het IOCnog, nadat het vorige
weeknaliet omdeRussische equipe integraal
van deOlympische Spelen teweren?
Niemand, en dat is vreemd,want hetwas de

enige logische beslissing.Het Internationaal
OlympischComité besloot dat Russische atleten
die eerder een dopingveroordeling hadden
opgelopen, nietwelkomwaren. Een opmerke-
lijk besluit, alleen van toepassing opRussen,
maar het ging verloren in hetwoedende geraas
omdat het IOCRusland als landnietwilde uit-
sluiten. Voor verdere sancties tegen doping-
verdachteRussen lag de bal in het kampvande
sportbonden, daarwaar die bal thuishoort.
Sportbondenhebben in dewereldwijde doping-
wetgeving nu eenmaal de jurisdictie omover
dopinggevallen te beslissen,maar dat scheen
iedereen te vergeten.
In de eerste plaats hetWereldantidoping-

agentschap.DatWADAheeftmiljoenendollars
ter beschikking, de helft komt vanhet IOC ende
helft van de overheden, enwil altijdmaarmeer
geld.HetWADAbeperkt zich tot het ondersteu-
nen vanwetenschappelijk onderzoek enhoog
vanuit de ivoren toren inMontreal sportbon-
den, dopinglabo’s enhet IOCopde vingers tik-
ken. Ooknuweer, terwijl hetWADAzelf voor
een groot deel schuld heeft aanhet uit de hand
gelopenRussische dopingschandaal.

Angelsaksen vs. Europa
Dit is een ingewikkeld verhaal, dus gaat u er
even voor zitten. Rewindnaar 1999. In dat jaar
wordt hetWADAopgericht als gevolg vande
Festina-affaire in deTour van 1998, en de eerste
voorzitterwerdhet belangrijkste IOC-lid na
voorzitter JuanAntonio Samaranch, de
Canadese advocaat Richard ‘Dick’ Pound.
Tegelijk beleeft de oprichter – het
InternationaalOlympischComité – de grootste
crisis uit zijn bestaanmet de omkoopaffaire van
Salt LakeCity.
De stichtingstweedaagsewordt door de grote

persagentschappen endeAmerikaanse en
Engelsemedia aangegrepen omde troon van
Samaranch te doenwankelen.Het is een
beproefd scenario al sinds het begin vande

Het Russische dopingdossier
dreigde de nagel aan de

WADA-doodskist te worden,
maar bleek uiteindelijk een
godsgeschenk voor Pound
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dunde) Rus-
sische dele-

gatie
arriveert op
de interna-

tionale lucht-
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de favoriete gesprekspartner vande internatio-
nale persagentschappen en zowordt zijn stem
over de helewereld gehoord.
Enwat hebbendeRussennumet dat alles te

maken?Hundopingdossier dreigde eerst een
nagel aan de doodskist teworden vanhet
WADA,maar bleek uiteindelijk een gods-
geschenk.DeRussen zijnwel degelijk zwaar
over de schreef gegaanmet hundoor de over-
heid toegedekte dopingsysteemvoor vooral
atletiek enwintersporten, toen ze respectieve-
lijk hetWKatletiek (2013) en deWinterspelen
(2014) organiseerden. Later zouden ook andere
sporten daarwel eens vanprofiteren.
Maar de ongemakkelijkewaarheid is dat het

WADA jarenlangRusland geen strobreed in de
wegheeft gelegd. Omuit de biecht te klappen
ging hetRussische gezinnetje Stepanov(a) al in
2010 te rade bij hetWADA.Nadrie jaar heen en
weermailen kwamernogniets van en eenniet
nader genoemdeWADA-official stuurde hen
door naar een journalist vanARD, die later het
verhaal bracht. Danpas schoot hetWADA in
actie. HetWKatletiek inMoskouwas al achter
de rug.
Hetzelfde scenario voor deWinterspelen van

Sotsji. De latere spijtoptant en toennog direc-
teur vanhet dopinglabo inMoskou en Sotsji,
Grigori Rodtsjenkov, heeft eenmaand voor de
Spelen vanMoskouonomwonden aande scien-
tific director vanhetWADAverklaard dat hij
onder externe druk stond om ‘dingen’ te doen.
Daar is niksmee aangevangen.Menhadde
dopinganalyses toen kunnenweghalen bij de
Russen ennaar de Europese labo’s sturen,maar
dat is niet gebeurd. Integendeel:WADA’s voor-
zitter CraigReedie schreef een erg amicale brief
naar deRussische sportminister VitaliMoetko,
dat hij alle vertrouwenhad en of ze nog steeds
vriendjeswaren?

DeKoude Sportoorlog
DeRussenmaakten handig gebruik van
de inefficiëntie van hetWADA, die bij
de sportbonden al veel kwaad bloed had
gezet en die ook het Internationaal Olympisch
Comité had doen nadenken over eenWADA
2.0, iets wat Pound absoluut wilde beletten.
Ook dat aspect bleef onder demediaradar. Het
WADA en Pound bleken eens temeer de heili-
gen en het Pound-rapport over Sotsji focuste
op het bedrog van de Russen. Niet op de

onkunde en laksheid van hetWADA.
DeRussen reageerdenmet eenmix van ver-

wondering en opportunisme. In deze geopoli-
tieke chaos vielen zaakjes te doen.Ditwas ten-
slotte deKoude Sportoorlog, zo had grote baas
Vladimir Poetin verordonneerd. Behalve een
dopingprogrammaomprijzen te pakken, had-
dendeRussennog een andere prioriteit: hun
invloedssfeer uitbreiden in eenwereldwaarin
deAmerikanen geen enkele belangrijke positie
meer bezetten. Voor Poetinwas het duidelijk:
Rusland zoude grote sportnatie vanweleer
worden en zich profileren als een betrouwbare
organisator en partner vandemondiale sport.

In 2007 kwamhij hoogstpersoonlijk naar
Guatemala omhet IOC toe te spreken in het
Engels enhet Frans – voor het eerst en voor het
laatst – enhaalde zo deWinterspelen van 2014
binnen voor Sotsji. Later zouhij ook de FIFA
inpakken voor deWorld Cup voetbal van 2018
en ookheelwat andere sporten beslotennaar
Rusland te trekken voor hunkampioenschap-
pen.DeAmerikanen kekenmet lede ogen toe
hoe iedereen kampioenschappen kreeg, en zij
niet.
Enter de laatste partij: deArabieren. Zij heb-

ben geld,maarweinig historischemacht in de
sport. Ze spelenwel een belangrijke rol als king-
makers achter de schermen.DeKoeweitse sjeik
Ahmadal Fahad al Sabah spant daarvoor
samenmet Poetin en samenhebben ze de
RoemeenMariusVizer (judo), de ServiërNenad
Lalovic (worstelen) en deHongaarTamásAján
(gewichtheffen) op de troon vanhun sport
gekregen.
Buiten categorie is deRussische oligarch

AlisjerOesmanov, eigenaar vanMetalloinvest
en voorzitter van de staatsholdingGazprom-
invest. Deze aandeelhouder vanArsenal FC zit
de internationale schermbond voor. Ook sport-

pausThomasBach genoot de steun vanPoetin,
maar heeft zijn verkiezing niet aanhem te dan-
ken ennogminder aan zijn roebels, zoalswel
eenswordt gesuggereerd. Ook JacquesRogge
werd inMoskoudestijds verkozenmet de steun
vandeRussen (en deArabieren) enPoetinwas
de eerstemetwieRoggemoest gaan eten de
avond van zijn verkiezing.
Door de beslissing vanhet IOComde sport-

bonden te laten oordelen over deRussische ver-
dachte atleten, zie je zo de lijntjes lopen.Alle
Russische judoka’s of schermers zijnwelkomop
de Spelen. Vizer enOesmanov zijn dan ookde
dikste vrienden vanPoetin. En van slechts één
worstelaar – die tien jaar geleden al eens positief
was – is de accreditatie ingetrokken.Maar alle
achtRussische gewichtheffers zijn danweer
ongewenst.
Dit is de situatie opminder dan eenweek van

de Spelen:Moskou klaagt steen enbeen, het
WADA inMontreal slaatwild omzichheen.
Geprangd tussenMoskou enMontreal is IOC-
voorzitter ThomasBachhet grootste slachtoffer
van deze catch 22. Zijn fout?Hij had zichmeer
moeten distantiëren vanPoetin en co. Ondanks
een tot opheden onberispelijk parcours is hij
nu op die zwakke flank gepakt.
Ook het Internationaal Olympisch Comité

is in zijn eerbaarheid en grandeur aangetast.
Het voorbije weekend heeft het uitvoerend
comité van het IOC vergaderd (zie hiernaast),
vandaag is het rustdag en de volgende drie
dagen staat de sessiemet alle leden op het pro-
gramma. Donderdag geeft hetWADA een pers-
conferentie. Vuurwerk verzekerd, door Dick
Pound en tegenDick Pound. De echte sport
begint zaterdag.

MORGEN:
Het einde van deOlympische Spelen?

Hans Vandeweghe
vanuit Rio
Vrijdag starten de Spelen maar het
olympisch dorp is nog een bouwwerf
H 24

VALERIE HARDIE

Over vier dagen begin-
nen de Spelen ennog
steeds is niet 100 procent
duidelijkwelkeRussen
al dannietmogenmee-
doen. Integendeel, het
IOCmaakt de chaos enkel
groter. Terwijl het nu
over de grootsheid van
Phelps of Bolt zou
moeten gaan.
Beschamend.

In de perszaal in Rio spreekt
eenAziatischedamemeaar-
zelend aan. Of ik toevallig
geen Russische journaliste
ben,wantdaariszedringend
naar op zoek. Ze vraagt zich
af hoe Rusland zijn ‘straf’
ervaart.Wemoetenhaaront-
goochelen. Een uurtje later
trekteenRussischetv-repor-
ter me aan de mouw. Of ik
mijn mening niet wil geven
over de straf die het IOC aan
Rusland heeft opgelegd?We
weigeren beleefd. Je weet
maar nooit dat de antwoor-
den uit hun context worden
gerukt. De Russen bewezen
tenslottedatzemeesterszijn
inmanipulatie.Vier jaar lang
bedrogenzedekluitmethun
staatsgeorganiseerdedoping.
De vragen zijn tekenend.

Inhet ‘MediaCenter’gaathet
voorlopig over één thema:
doping, doping en nog eens
doping. Met ‘dank’ aan het
IOC,dat – evenhetgeheugen
opfrissen – vorige zondag
besliste om géén Russische
atleten toe te laten in Rio. Of
hetmoestzijndatde28inter-
nationale sportfederaties
meendendat zewélwelkom
waren.
Een handvol sportfedera-

ties, zoals de judo- en tennis-
bond, moest er geen twee
seconden over nadenken en
overhandigde alle Russen
meteen hun olympische tic-
ket omdat ze aande interna-
tionale normen voldeden.
Eenanderdeelhanteerdenet
alsdeInternationaleAtletiek-
federatie de grove borstel en
schorstealleRussen,zoals in
hetgewichtheffen.Eenhoop
andere federaties is nog
steeds onbeslist.

Chaos troef
Niet dat het er veel toe doet,
wantditweekendmaaktehet
IOC de verwarring nog wat
groter. Het stelde een drie-
koppig panel samen – onder
hennotabenedezoonvande
corrupte ex-voorzitter Juan
Antonio Samaranch–dat de
beslissing van die federaties
nogkan ‘overrulen’.
Stel: de zwemfederatie

weigert om Morozov toe te
laten omdat hij in het
McLaren-rapport over de
Russische dopingpraktijken
werd genoemd.Het IOC kan
dieweigeringintheorieonge-
daan maken. Of een Rus-
sischesporterovervierdagen
aldannietaandeSpelenmag
deelnemen, ligt dus finaal in
dehandenvanhetIOCenvan
voorzitterThomasBach.
Dat Bach vrij close is met

president Poetin, is een
publiekgeheim.ToenPoetin
en twee van zijn ministers
deze week de onthullende
rapporten van het Wereld-
antidopingagentschap

(WADA) minimaliseerden,
zweeg Bach in alle talen.
Gisteren, bij zijn eerste pers-
optredeninRio,kreegdeIOC-
voorzitter de uitdrukkelijke
vraagomeenreactie. “Ikkan
niet op álles commentaar
geven. Iedereen heeft het
rechtopzijneigenmeningen
het IOCisooknietbijmachte
om staatshoofden of minis-
ters tesanctioneren.Sindsde
publicatie van hetMcLaren-
rapport heb ik ook geen
enkele Russische official
meer gesproken.”
Erzatnogeen‘filter’ tussen

de sportfederaties en dat
fameuze IOC-panel: het
Internationale Sport-
tribunaal (TAS),datdeafzon-
derlijke dossiers van de atle-
tenmoest nakijken.Het TAS
moestdanzijnadviesaanhet
IOCovermaken,dat–uraadt
het–daarmeemagdoenwat
hetwil.HetTASmochtzode
schijn van onpartijdigheid
ophouden. Het IOC had dit
probleem een week geleden
nochtansal efficiënt kunnen
oplossendoorRuslandinzijn
geheel (proberen) uit te slui-
tenmaarhaddaarhet lef–of
dewil–nietvoor.“Omdateen
atleetniet individueelgestraft
magwordenvoordewanda-
den van zijn overheid”, her-
haaldeBach.

Hetgevolg?Chaos troef in
Rio.Atletenworden inzeven
haasten overgevlogen – de
BelgischegewichthefferTom
Goegebuer, omermaar een-
tje te noemen – om de plek
van een geschorste atleet in
te vullen.Andere atleten, die
al hun intrek in het olympi-
schedorpnamen,wetenvier
dagen voor aanvang van de
Spelennogaltijdnietwaarze
aan toe zijn. En dat allemaal
omdat het IOC zich niet
krachtdadig opstelde.
Toch voelt Bach zich niet

aangesproken:“Het isnietde
schuld van het IOC dat het
McLaren-rapport zo laat
werd gepubliceerd, dat het
WADA jaren geleden niets
deed met de informatie van
klokkenluiders en dat men-
sen in het antidopinglabo
met stalen knoeiden. Het is
nietonzefoutdaterkortvoor
de Spelen nog onduidelijk-
heid is.”
Een kwestie van inschat-

ting.

Het IOCmaakt
er een olympisch
zootje van

IOC-voorzitter Thomas Bach
is het grootste slachto!er van
het dopingdossier. Zijn fout?
Hij had zichmeermoeten
distantiëren van Poetin

Het IOC stelt nu
een driekoppig
panel samen dat
de beslissing van
sportfederaties
over Russische
deelname kan
‘overrulen’

Lees alles over

het ‘IOC’


