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Wedstrijd ‘Iedereen fotografeert’
Snapshots diemooi zijn
van lelijkheid

Olympischewegrit
BondscoachDeWeert rekent
op eerlijkheid van zijn toppers

Deel 5

Waarom ook
in Rio veel Belgen

deelnemen,
maarweinigen
eenmedaille
zullen halen

Morgen starten deOlympische Spelen in Rio de Janeiro, en Hans Vandeweghe blikt vanuit Copacabana 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.



HannesObrenodie in de skiff een goeie dag en
een gunstigewind kanhebben. Vande 4x400
metermag altijd ietsworden verwacht.
Een gouden regel luidt: driemedaillekansen

voor éénmedaille.Wij hebben geen atletenmet
meer dan één kans op eenmedaille.Wij hebben
vijf grotemedaillekansen en vijf kleinere en
daarmeemoetenwehet stellen. Die ene uit-
schieter kan evengoed een ereplaatsworden.
Demeest ongunstige prognose is twee

medailles, demeest gunstige vijf. Volgens onze
levensstandaard en ons bruto nationaal pro-
duct zouBelgië tienmedaillesmoeten kunnen
winnen opdeOlympische Spelen.
Correctie: volgens onze rijkdomzouBelgië

een sportsysteemmoeten kunnenonderhou-
dendat ons in staat stelt op termijn altijd naar
tienmedailles te kunnenmikken.Nederland
draait altijd rondde twintig en droomt zelfs
luidop van vijfentwintig ofmeer,maar
Nederland is een overperformer. Nederland is
hetUberlandia vande kleine landen,wij zijn het
Onderlandia, het zwakste rijke sportland. Van
de 84 landendie in Londen eenmedaille heb-
ben gewonnen, staanwij op plaats 75 alswehet
bnpdelen door het aantalmedailles.
Datwe een rijk land zijn, bewezenwedoor-

datwe 119 atletennaar Londen konden sturen.
Dat zijn er 119 die zich konden kwalificeren vol-
gens de internationale standaarden in zestien
verschillende sporten. Vande 84 landendie een
medaillewonnen, zijnAlgerije,Marokko,
Hongkong, Portugal enVenezuela de enige lan-
dendieminder efficiënt zijn danBelgië, dat
veertig atletennodig had voor éénmedaille.
Conclusie:wehebbenwel atleten, inRio zelfs in
een recordaantal vannegentien sporten,maar
ze zijn gemiddeld genomenniet goed genoeg
voor de top.

Gebrekkige topsportkennis
Veertig jaar geledenpresteerdeBelgië beter op
deOlympische Spelen danNederland en
Australië (ziemedaillespiegel). Nederland ging
dandoor eenmaatschappelijke evolutie die zich
zoumanifesteren in een vrijetijds- en
verenigingscultuur rond sport; Australië vond
hetwelletjes en bouwde aanhetAustralian
Institute of Sports in Canberra. Vandaag zijn
Australië enNederland twee landendie bij de

top behoren vanmedailles
per inwoner.
Waar hebbenwij de

boot gemist?Het is
duidelijk datwe iets
hebben gemist aan-
gezien onze sporters
ookmet dezelfde twee
armen enbenenwor-

den geboren zoals deNederlanders en de
Australiërs. Oké, deAussies hebbende zon als
benefactor voor topsport en deNederlanders
zijn gemiddeld langer danwij.Wat henniet
heeft belet ommet een kinduit de langste bevol-
king terwereld – de Friezen – olympisch goud te
halen in gymnastiek.Faut le faire.
Hetmanco vandeBelgische sport laat zich

samenvatten in één zin: een gebrek aan
topsportcultuur, een steedsweerkerende klacht
in elk gesprekmet onze buitenlandse toptrai-
ners.Wij hebben inBelgië goede infrastructuur.
Er zijn ook schitterende trainers, fanatiek tot in
de kist, soms te. Gedreven technici hebbenwe
ook. Zelfs specialisten die het buitenland ons
benijdt. Alleenhebbenwe van alles teweinig,
waardoor de spoeling te dunwordt.Wie goed

was en tophad kunnenworden, hebbenwe
bovendienweggegooid of verknoeid.
Een topsportcultuur kanmaar gedijen in een

topsportomgevingwaarin alle actoren door-
drongen zijn vanhet nut van topsport.
Waarmeewebij het grootste probleemvan
onzeBelgische, Vlaamse enWaalse sport zijn
aanbeland: het ontstellende gebrek aan
topsportkennis in de leiding van onze sportbon-
den. Soms zijn het turnleraars,met kennis.
Soms zijn het turnleraars zonder kennis. Soms
zijn het omhooggevallen bedienden, zonder
kennis. Somsmet een beetje kennis.Maar de
sportbondenwaar goed opgeleide ex-topspor-
ters de touwtjes vande topsport in handenheb-
ben, zijn op enkele vingers te tellen.Het
Vlaamse taekwondo is eenuitzondering,met
LaurenceRase. Zelf ex-topsporter en eenharde
tante, striktmet haar trainers enhaar atleten:
de resultaten volgden, de atleten ook.

DeBelgische sport kreunt onder een
gebrek aan opleiding en competen-
ties, bij trainers en bij sportmana-
gers. In de leiding vande sportbon-
denwordt de dienst vaak
uitgemaakt door amateur-
bestuurders die topsport eenheel
vervelend bijverschijnsel vinden
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Alle succes en moed toegewenst aan onze 108 Belgische
Rio-gangers, want volgens alle voorspellingen nemen wij
op 22 augustus weer maar 2 of 3 of hooguit 4 medailles mee
naar huis. Trainen voor Rio doen we in het Braziliaanse Uber-
landia, maar waarom zijn wij het Onderlandia van de sport?
HANS VANDEWEGHE

België mist een topsport-
cultuur. Wie goed was

en top had kunnenworden,
hebben we bovendien

weggegooid of verknoeid

et is eenwet:met voorspellingen in de sport
gaat hetmis.Welaan, daar is de koord, latenwe
er op dansen.Niemand – zeker de hard-
werkende atletenniet –moet zich aangespro-
ken voelen,maar de voorspellingen zijn niet
gunstig. De tussentijdse resultaten opde
Europese enwereldkampioenschappen tussen
de Spelen vanLonden 2012 en die vanRio geven
aandatwedrie of viermedailles zullenwinnen.
Wehebben in de tussenolympiade nooit

lager gescoord dande voorbije drie jaarmet
23medailles opWK’s enEK’s. Daarbijwel een
asteriskje: elf van de behaaldemedailles scoor-
denwe inhet jaar 2013 en dat is hoopgevend
voor de toekomst.Misschien is de koers van ons
sportaandeel aanhet uitbodemen en gaat het
vanaf nubergop.
Misschien,maar niet volgens de internatio-

nale prognoses. Voorspellingen variëren van
twee keer brons (Sports Illustrated) tot vijf (één
goud, twee zilver en twee brons) volgens
olympicmedalpredictions.com, eennieuwe site
die niet uitlegt hoe ze daartoe komt. Twee ver-
standige voorspellerswagen zichniet aan
kleine getallen enhoudenhet op de eerste der-
tig landen: dat zijn deUniversiteit vanGroning-
en enGoldmanSachs, jawel de investerings-
bank die deze oefening verantwoordtmet
“investors alsowant to have fun”.
Een gezaghebbendhuis is het vroegere Info-

strada, nuGracenote. Zijmikken op vier
Belgischemedailles: zilver voor zeilster Evi Van
Acker, brons voor PhilipMilanov in het discus-
werpen en voor de taekwondoka’s JaoudAchab
en SiMohamedKetbi.USAToday geeft Evi Van
Acker énPhilipMilanov zilver en JaouadAchab
brons. Associated Press komt tot dezelfde
bevinding.
Opvallend: de vaakst genoteerde namen zijn

H
die vanEvi VanAcker,maar niet voor Sports
Illustrated, en PhilipMilanov, die door elke
voorspellerwordt genoemd. Verder ook de twee
taekwondoka’s. Van judokaCharlineVan Snick
geen spoor, ookniet vanDirkVanTichelt en
TomaNikiforov.Wewordennietmeer serieus
genomen inhet judo, de sportwaarinweooit
het beste kleine landwaren.

Drie kansen, éénmedaille
Het bezwarende vandeze prognoses is dat
dezelfde namen steeds terugkomen,waardoor
de druk opde schouders vanVanAcker en
Milanovwel erg grootwordt. Altijd zijn er nog
wel uitschieters te verwachten. Bijvoorbeeld in
hetwielrennen opdeweg, steeds een beetje een
loterij. De judoka’s of de hockeyers hebben een
basisniveau om te kunnen scoren. Enweheb-
ben jong talent, pakweg in kajakwaar een
Artuur Peters nu voor de tweede keerwereld-
kampioen (in deU23) is geworden.Wat goed is,
komt snel enwat supergoed is, komt supersnel.
NafiThiam in eenbegenadigde dag,waarom
niet?Die is ook jong en zewilwat, net als

Class of 1996
Sportjaar 1996 was een grand cru
voor ons land. Atlanta groeide uit
tot onze beste naoorlogse Spelen.
Maar van deze superlichting overleefde
er uiteindelijk niemand in de Belgische
topsportstructuren. Een overzicht
van de toppers van weleer.

Fred Deburghgraeve
100 meter schoolslag
goud

UllaWerbrouck
judo (tot 72 kg)
goud

Sébastien Godefroid
zeilen Finn-klasse
zilver

Gella Vandecaveye
judo (tot 61 kg)
zilver

Harry Van Barneveld
judo (+95 kg)
brons

Marie-Isabelle Lomba
judo (tot 56 kg)
brons

Patrick Stevens
atletiek 200 meter
finale

Brigitte Becue
100 + 200 meter schoolslag
twee finales

Luc Van Lierde
triatlon
winnaar Ironman Hawaii

JohanMuseeuw
wielrennen
wereldkampioen in Lugano

HOnze grootste
medaillehoop in Rio
komt van (vlnr.) taek-
wondoka’s Jaoud Achab
en Si Mohamed Ketbi,
discuswerper Philip
Milanov en zeilster
Evi Van Acker.
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België mikt op 4medailles,
Nederland droomt van 25.
Nederland is het Uberlandia

van de kleine landen,
België het Onderlandia



Beckers-Vieujant – een IOC-lid – en CEO
Philippe Vander Putten. “Wemikken op drie
tot vijf medailles.”Mikken is de juiste
omschrijving. Het BOIC is de samenvatting van
alles wat fout gaat in de Belgische sport: te lang
met de verkeerdemensen, op de verkeerde
plek,met de verkeerde prioriteiten. Overleven
in de complexe staat België is het eerste doel
van dit anachronisme.Wat het BOIC aanmid-
delen in de topsport investeert, is ongeveer het
bedrag dat het krijgt van deNationale Loterij.
Hunmeerwaarde voor de topsport is verwaar-
loosbaar en al langer gaan stemmen op omhet
BOIC te downsizen tot een olympisch uitzend-
kantoor,maar ook nietmeer dan dat.
Of dit een oplossing is, danwel een verzelf-

standigd nationaal topsportagentschap dat
ook de olympische honneurswaarneemt, kan
voorwerpworden van de discussie over de
lamentabele staat van de Belgische topsport
die ongetwijfeldweer zal losbarsten na deze
Spelen.
Wellicht zal dan ook de herfederalisering

van topsport op tafel komen, een voorstel dat
meestal van de andere kant van de taalgrens of
vanuit Brusselsemilieus komt. Ooit was dat de
oplossing,maar vandaag nietmeer. De
gemeenschappen hebben de topsport naar
zich toe getrokken en geven die nietmeer af.
Natuurlijk is deze staatsstructuur een ver-

spilling vanmiddelen, en niet alleen in de
sport, maar die structuur is wat ze is enwe
moeten ermee leven. Het zou logischer zijn als
de Belgische sport zich volledig zou opsplitsen
in een Vlaamse en Franstalige sport. Het in
stand houden van het nationale sportmodel
met permanente nationale structuren die
functioneren als baronieën, is de grootste ver-
spilling van geld en talent.
België zou een voorbeeld kunnen nemen

aanGroot-Brittannië, waar de British Olympic
Association voor de Spelen als uitzendbureau
fungeert van een occasioneel TeamGB and
Northern Ireland, terwijl UK Sport demotor is
van de hele Britse sport. VervangUK door
Vlaanderen en je hebt het ideale Belgische
model.

De vijfde colonne
etwas een vreemd
gezicht in het
ConventionCenter
vandeWindsor
Oceânico, een vande
vijf sterrenhotels
waar de notabelen

vande sport zich drieweken
lang onledig houden. Tot
gisterenwas datmet verga-
deren in de Sessie, het jaar-
lijksemoment dat alle leden
vanhet Internationaal
OlympischComité bij
elkaar komen. Twintig van
die honderd ledenhebben
iets zinnigs temelden, de
rest is opvulling vanhet
decor. Zoals ons eigenste en
enige Belgische IOC-lid, le
baronPierre-Olivier
Beckers-Vieujant, die ze net
op tijd vande leiding vande
DelhaizeGrouphebben
weggehaald, voor het daar
helemaal naar de verdoe-
menis zou gaan. Beckers
namookhetwoord, elo-
quent in het Frans,wat nog
altijd de oorspronkelijke
olympische taal is,maar
niemand luisterde.Het ging
over eenheid inwoelige tij-
den enbloemen verwelken,
bootjes vergaan,maar ik
blijf altijd staan, zoiets.
Maarwatwas er dan zo’n

vreemdgezicht? Craig
Reedie die naar het spreek-
gestoelte ging endaar niet
zijn traditionele Engels hol
gewauwel afstakwaar nie-
mandwijzer vanwerd.
MaarReedie die zowaar een
beetje bedremmeld stond te
kijken en aarzelde. Reedie is
ook IOC-lid en de voorzitter
vanhetWereldantidoping-
agentschap (WADA), daar
gezet door de vreselijke
Dick Pound, ook een IOC-lid
en demastermind achter al
deze ellende.
Reedie hadnatuurlijk

nooit verwacht dat het IOC
zijn organisatie zo te kakken
zou zetten, zoals voorzitter
ThomasBach op zijn pers-
conferentie eerder deze
week.We vattenhet even
samen: Bachwilde geen ver-
antwoordelijkheid voor de
ellende diewas ontstaan
door de strakke timing
waarbinnendeRus-
sische atleten al of
nietmoestenwor-
den toegelaten.
Zijn antwoord
kwamhier opneer:

wijwarenhet niet die
jarenlang signalen en

spijtoptantenhebben
genegeerd,wij hebbenniks
te zeggen over dopinglabo’s
(zoals in Sotsji), deze vreem-
de timing is ons opgedron-
gen.Hij had er kunnenbij
zeggen,maar daarvoor is hij
te veel diplomaat:wij beta-
len de helft van de doping-
rekeningen endatWADA
knoeit nu al jaren een eind
wegmet ons geld, datmoet
stoppen.Maar dat zei hij
dus niet.
Neen, dieReedie iswel op

zijn knieën gegaan endat
zal zijn vriendje Poundniet
graag hebben gehoord, toen
hij toegaf dat het systeem

gedeeltelijk stukwas, but
not beyond repair, dus nog
te fiksen. Daar is niet ieder-
eenhet over eens. De over-
hedendie de andere helft
vanhetWADAuitmaken,
hadden vandeweek in een
niet al te snugger statement
noghun volledige vertrou-
wenuitgesproken in het
huidigeWADA.De echte
insiders, diewetenhoe de
vork in de steel zit, zeggen al
een tijdje dat hetWADAop
de schopmoet.
HetWADA is inefficiënt,

hautain en vooral selectief
inwie het aanpakt. Zo staat
de nieuwe voorzitter vanhet
IAAFSebCoenooit in de
vuurlijn, terwijl er onder
zijn eenjarige voorzitter-
schap ook al onfrisse zaken
naar boven zijn gekomen.
Natuurijk niet, want Coe
heeft zijn Internationale
Atletiekfederatie niet inge-
schreven in het olympische
tv-kanaal dat na deze Spelen
van start gaat.Wat betekent
dat Coe niet in de solidari-
teit van de olympische spor-
tenmeestapt, terwijl zijn
sportmeer dan ooit op ape-
gapen ligt. Dat verdient
steun vande vijfde colonne.

In deze laatste dagen
voor de Spelen is het af-
wachtenwat hetArbitrage-
tribunaal voor de Sport
(TAS) zal beslissen. De
zeventienRussische roeiers
die klacht indienden tegen
hunolympische ban, heb-
ben alvast ongelijk gekre-
gen. Numoetennog drie
zwemmers, eenworstelaar
en deheleRussische
gewichtheffersbondde
revue passeren.
Juridisch is dit eenhele

kluif en vanheel veel conse-
quentie getuigt dit ookniet.
In 2012 sprakhet TAS zich
uit tegen deOsaka-regel
waarmeehet IOCbetrapte
atleten automatischuitsloot
van de eerstvolgende
Spelen, ennu volgt zewel de
arbitraire regel dat alleen
Russenwordenuitgesloten
die eerder op doping zijn
betrapt. Heel vreemd toch.
Héhé, en zo zijnwe één

dag voor de opening vande
Olympische Spelen enheb-
benwe toch een spannende
aanloop gekregen.Als u nu
twijfelt of u nogmoet kij-
ken: er is in de laatste vijftig
jaar nooitminder doping
gebruikt dan vandaag,maar
erwordtmeer lawaai dan
ooit rond gemaakt. Zater-
dag begint de echte sport.

HetWereld-
antidoping-
agentschap is
ine◆ciënt,

hautain en vooral
selectief in wie
het aanpakt

De sportzomer
van Vandeweghe

Hans Vandeweghe volgt
na het EK voetbal en de Tour ook
de Olympische Spelen in Rio
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Hvanhun functioneren,maar omdat Sport
Vlaanderen er zoveel geld voor over heeft, doen
ze toch alsof het hen interesseert. Bijna alle
topsportcoördinatorenhebben in deVlaamse
sportbonden af te rekenenmet incompetente
bestuurders aanwie ze verantwoordingmoeten
afleggen.
Waaromzitten die bestuurders daar,

waaromzit daar geen gepensioneerde topspor-
ter? Er is dat gezegde: als alle gedegouteerden
vertrekken, blijven alleen de kl...zakken over.
Twintig jaar geleden scoordenweonze beste
naoorlogse Zomerspelen. FredDeburghgraeve,
UllaWerbrouck, SébastienGodefroid, Gella
Vandecaveye,HarryVanBarneveld enMarie-
Isabelle Lomba, kent u diemedaillewinnaars
van 1996nog?Danwaren er ooknogPatrick
Stevens (finale 200meter) enBrigitte Becue
(dubbel finaliste). Los vande Spelen deden ook
LucVanLierde (winnaar van IronmanHawaii)
en JohanMuseeuw (wereldkampioen in
Lugano) van zich spreken.Dat is onze ‘class of
1996’, de beste lichtingBelgische topsporters
ooit.

Unieke generatie
1996was het jaar waarin voor eenwereldkam-
pioenwielrennen en een Ironman-winnaar in
een recordtijd geen prijs te verdienen viel.We
lekenwel evenNederland, hoewel we toch
maarmet zesmedailles vanAtlanta terugkeer-
den. Opvallend: geen enkele atleet heeft van-
daag een functie in de sportstructuren. Alleen
Luc Van Lierde is trainer op het hoogste
niveau,maar dan privé. Brigitte Becuewas
bondstrainer. Veel goeds gehoord,maar ook af
en toe een klacht over haar koppigheid. Ze
botste enwerd ontslagen. Gella Vandecaveye
probeerde het evenmaar vertrok. AlleenUlla
Werbrouck kreeg een topjob aangeboden op
de dienst topsport van toen nog Bloso,maar
verkoos een kantoorbaan in Gent, dicht bij de
kindjes, tot de politiek riep.
Wat hebbenwemet deze unieke generatie

aangevangen? Ofwat hebbenwe er níétmee
aangevangen? Een aantal onder hen kreeg de
kans. Het overgrote deel kreeg geen kans. Een
te groot aantal was gedegouteerd.Maar geen
enkele kreeg na zijn of haar carrière een gede-
gen opleidingstraject aangeboden, weze het als
trainer of sportmanager. Als ze dat traject had-
den geweigerd, dan had deze paragraaf niet

hoeven geschreven teworden. Nu blijft het
wrange gevoel: een unieke generatie toppers
die wetenwat er nodig is om in de topsport tot
het gaatje te gaan, hebbenwe niet kunnen
recycleren.

Verspilling
Je kunt de class of 1996 gerust uitbreiden. Van
alle Belgischemedaillewinnaars vande laatste
jaren, zal er één inRio zijn in een andere functie
dan topsporter: Dirk Crois in het roeien als
coach vanHannesObreno.Dirk Crois is het
typevoorbeeld vande verknoeide topatleet. Ooit
de schietschijf als bondscoach enmanusje-van-
alles van zijn sport, sukkelde hij in een burn-out
waar hij op eigen krachtweer uitklom,waarna
het gelukkigweer begon te jeuken omopnieuw
met talent aande slag te gaan.
In de Belgische Rio-selectie zitten vier trai-

ners die ooit een olympischemedaille behaal-
den:WimVandeven (Hellebaut 2008),Wil van
Bladel (VanAcker 2012), Yves Kieffer (met de
Franse turnster Emilie LePennec in 2004) en
Ronald Gaastra (Deburghgraeve 1996). Drie
van de vier zijn buitenlanders, de vierde –
Vandeven – is geen topsportcoördinatorwillen
worden bij de VlaamseAtletiekliga,maar laat
zich liever levend begraven in het Belgisch
Olympisch en Interfederaal Comité.
Het BOIC, last but not least. Dat had zater-

dag inDe Tijd ook een prognose, en die kwam
van de heren voorzitter baron Pierre-Olivier
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Hugo Camps over Rio
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Het BOIC is de samenvatting
van alles wat fout gaat

in de Belgische sport: te lang
met de verkeerdemensen,

op de verkeerde plek,
met de verkeerde prioriteiten

Morgen:
Rio 2016wordt op gang geschoten
enwatmogenwe verwachten?


