
Op 74-jarige leeftijd zal Jacques Rogge
de stress als voormalig IOC-paus nietmeer
missen. In Riowil hij als erevoorzitter
vooral genieten van de pure sport.

“Het waren blije en glorieuze Spelen”, zo sloot
Rogge in 2012 zijn laatste Olympische Spelen als
voorzitteraf.Uiteraardzathijalserepresesvorige
nachtopdeeretribunebijdeopeningsceremonie
in Rio, maar niet langer hoeft hij te speechen of
zichdruktemakenoveralleplicht-
plegingen. “Ik ken heel goed de
lasten van de IOC-voorzitter tij-
dens de Spelen”, zegt Rogge aan
detelefoon.“Zeraadplegenjecon-
stantomallerleiproblemenopte
lossen. Ikzelf kan nu rustiger
genieten van de Spelen en kijken
naar atleten en sporten.”
Al staat zijn agenda de

komendetweewekenovervol.Bij
de selectie van sporten hoeft hij
niet langerdeneutraliteitals IOC-
voorzitter inacht tenemen. “IkkannumeerBelg
zijn. In de mate van het mogelijke wil ik veel
Belgischeatleten inactiezien.Datvraagtwelwat
organisatie en reizen.”
Het Belgisch Olympisch en Interfederaal

Comité (BOIC) schatte de Belgische medaille-
kanseninopdrieàvijf.Roggevindtdatrealistisch,
algeefthij toedatdieambitieverbleektbijdievan
onze noorderburen. “Ik kan er alleen maar met
verwondering naar kijken. Nederlandwil 19 à 21
medailles halen in Rio. Ik gun het Nederland als
goed georganiseerd sportland. Voor België zie ik

in negen sporten medaillepotentieel. Maar ik
spiegelmeaanderegel van30procent: bij negen
kansenzul jewaarschijnlijkdriemedailleshalen.”
Rogge wil er niet meteen namen op plakken.

“ErzijnwelklassiekerszoalsEviVanAcker inhet
zeilen, ook de judoka’s en de wielrenners halen
geregeldeenmedaille. Ikziekansen inhetzwem-
menofde4x400meter inatletiek.Maardeze lijst
is niet limitatief, ik wil niemand over het hoofd
zien.Wie weet heeft ook de zaak van geschorste

RussenimpactopdeBelgen,afhan-
kelijk van de sterkte van de
Russen die ze in hun competitie
tegenkomen.”

Geen schoonmoeder
Internationaal hoopt Rogge veel
zwemmenenatletiek tezien.Het
zijnde laatsteSpelenvanMichael
PhelpsenUsainBolt. “Datzijnde
iconenvandesport.Zehebbende
reputatievandeSpelengedragen.
Ik hoop dat beiden succes halen

inhunlaatsteSpelen.”Enalsex-rugbyinternatio-
nal zal Rogge demannen- en vrouwenfinale van
hetolympischheropgevisterugbybijwonen. “Het
wordt zeker spectaculair.”
JacquesRoggeverkiestomzichnietuit te laten

over politiek of de Russische dopingschorsing –
het is zijndiplomatischeaard. “Ikwil niet als een
schoonmoeder overkomen op mijn opvolger”,
zegt hij.
Toch is Rogge optimistisch: “Demagie van de

Spelen zal het halen van moeilijke aanloop. Rio
wordt een succes.” �BF⌅

andaag begint het laat-
ste evenement van de
lange, hete en voor
België nog niet bijster
succesvolle sport-
zomer. (Even tussen-
door: die uitschake-

ling vanAnderlecht, watwas
dat zeg?)Het EK voetbalwas
eenmooi voorgerecht, de Tour
eenwelkom tussengerecht,
maar deOlympische Spelen
zijn het hoofdgerecht. Anders
gesteld: het EK voetbal is een
dambordstad, de Tour een
leukemiddeleeuwse stad en
deOlympische Spelen een
wereldstad. In de dambord-
stad verdwaal je nooit en ben
je snel rond. In demiddel-
eeuwse stad kan je je al eens
verliezen enmet dewereld-
stad ben je na zestien dagen
nog niet klaar.
Ik verkies deOlympische

Spelen boven elk ander evene-
ment, omwille van de onvoor-
spelbaarheid en het brede
palet aan impressies. Boven-
dienwaren deze Spelen al

spannender dan de Tour en
Euro 2016 en toenmoest de
echte sport nog beginnen.
Mijn eerste Spelen als jour-

nalist waren Seoel, vanop de
redactie. De tweedewaren die
van Barcelona als perschef
van het BelgianOlympic
Team. Een drieweken
durende unieke ervaring, en
dan niet alleen omdat ik het
DreamTeam I live kon zien
maar ook en vooral voor de
beleving van binnen uit. Het
opstappen in de openingscere-
monie, de dagelijkse omgang
met atleten en begeleiders in
goede en kwade dagen, de
kennismakingmet de groot-
heid Robert Van deWalle –
toen nog atleet – enmet Jean-
Marie Dedecker en zijn toen
nog jonge bende en vooral de
omgangmetmediawaren
eyeopeners.
Na het BOIC ging ik in 1993

naarNederlandwerken en
werd er in no time aanvaard
als olympisch specialist. In
Atlanta 1996moest ik alleen
nogmijn laatste verhaal stu-
ren over hoe de volleyballers
weer net niet eerstewaren
geworden. En toenwon-
nen ze goud en had ik
twee uur om 15.000
tekens te tikken over
een ploeg die in ruzie
was gevallenmet
elkaar enmet de
coach en toch
won. Op de gol-
ven van inspi-
ratie kan alles
en driemaan-
den laterwerd
mijn verhaal
opgenomen in
Het Beste van
deNederlandse
Sportjournalis-
tiek,met dank aan

Mart Smeets. Later die avond
danstenwe in het allereerste
echteHeinekenHouse de
polonaisemetWillem-
Alexander, nu koning der
Nederlanden.
Nog eens vier jaar laterwon

onze columnist Pieter van den
Hoogenband, die hier straks
ook arriveert, twee keer goud
en zag ik hemop training een
wereldrecord zwemmen –
voeten los dus zonder officiële
timing –maar onmiskenbaar
een sub-48’er. Of ik dat even
wilde geheimhouden. Dat
wilde ikmaar al te graag.
Sydneywas een droom,

Athene ook,maar daarwas
het aanpoten omdat ik voor
deze krant en voorNederland
moestwerken. Gelukkigwas
ermijn dierbare collega
KristofWindels die alle gaten
dichtliep en zelf ook nog
scoorde. In PekingwasKristof
erweer bij en ook omandere
redenen heb ik al een paar
keer aan hemgedacht, hier
opmijn flatje in Rio. Hier zijn
meer kilometers temaken
dan opwelke Spelen ook en
ze duren nog eens langer.

Veel kansloze Belgen
De tijden zijn veranderd, soms
een nadeelmaar soms ook een
voordeel. Ookweer op deze
Olympische Spelenwordt
soms journalistiekmet een h
bedreven,meer dan pakweg
bij het voetbal. Ik heb op een
voetbaltribune nog nooit een
(Belgische) collega in tranen
gezien omdat zijn ploeg had
gewonnen. Op de olympische
perstribuneswordt geregeld
gejuicht en gevloekt en dan
niet alleen bij die van de tv,
die hun geschreeuw en gekrijs
vergoelijken omdat ze de
kijker in de actiewillen
betrekken.
Veel van demeer dan hon-

derdmeisjes en jongens die
namens België in Rio aantre-
den zijn kansloze, armlastige
atleten aanwie de vraag stel-
len ‘waarombak je er niet
meer van?’ neerkomt op de
ultieme diskwalificatie.We
hebbenmaar enkele toppers
en de lijn tussen koesteren en
journalistiek bedrijven is dun.
Zo ben ik niet naar de pers-

conferentie van Charline Van
Snick gegaan. Een grootheid
in haar sport,maar ‘La Snick’
had via het BOIC verordon-
neerd dat er geen vragen
mochtenworden gesteld over
haar loting. Dat heb ik niet
willen riskeren. Na nogwat
geleuter over de hond, de
vriend, de familie, de judogi,
zou de vraag er bijmij zomaar
kunnen uitfloepen: “Het
schijnt dat er ook een
Roemeensemeedoet aan
het toernooi, eneMonica
Ungureanu of zo, is dat
een goeie?”

L Charline
Van Snick komt
vandaag in actie.
Ze lootte een
taaie klant in haar
eerste judokamp.
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De sportzomer
van Vandeweghe

Hans Vandeweghe volgt
na het EK voetbal en de Tour ook
de Olympische Spelen in Rio

Emotie bij de pers

V

We hebbenmaar
enkele toppers in
België en de lijn
tussen koesteren
en journalistiek
bedrijven is dun

118 Russen
geweerd
van Spelen
Van de 389Russische
sporters diewilden
meedoen aan de Spelen in
Rio de Janeiro zijn er 118
gesneuveld vanwege hun
rol in het dopingschandaal.

Het Internationaal Olympisch
Comité (IOC)weigerdeonlangs
een collectieve schorsing over
Rusland af te roepen, ondanks
een rapport van het mondiale
antidopingbureauWADA over
een door de staat gedirigeerd
dopingsysteem.Hetwasaande
internationale bonden om alle
Russischeatletendoorte lichten
ophundopingverleden.
Tientallen uitsluitingen

waren het gevolg, onder ande-
ren van alle gewichtheffers uit
Rusland. Ook 22 roeiers en zes
wielrenners ontbreken.De vol-
tallige68-koppigeatletiekploeg
was al deelname aan de Spelen
ontzegd, vanwege een groot-
schalige dopingzaak.
Het IOChadnogwelhet laat-

ste woord over het oordeel
van de bonden. De organisatie
benoemdeeendriekoppige jury
dieallebesluitennogeensdoor-
lichtte en donderdag met een
eigen beslissing naar buiten
kwam. Voorzitter Zjoekov van
hetRussischolympischcomité
hadal latenwetendatongeveer
270Russenmochtenmeedoen.
Braziliaanse sporters zijn in

de maand juli meer dan drie
wekennietgetestopdoping.Dat
heeft het ministerie van Sport
van het gastland van de Spelen
toegegeven, meldde de Britse
krantTheTimes.Hetministerie
spreektmet klem tegen dat het
eenpolitiekebeslissingzouzijn
geweest om de Spelen niet
verder indiskrediet tebrengen.
De testszijnnietafgenomen,

alsgevolgvandeschorsingdoor
het WADA van een labora-
torium in Rio waar monsters
worden geanalyseerd, zegt het
Braziliaansedepartement voor
sportzaken. Het WADA heeft
om opheldering gevraagd en
noemt de stopzetting on-
acceptabel. �VK⌅

‘Ik kannuBelg zijn’

Voormalig IOC-baas Jacques Rogge als pure fan in Rio
L Jacques
Rogge en
zijn gevolg
krijgen een
rondleiding
op de olym-
pische site in
Rio. © BELGA

‘Voor ons land
zie ik in negen

sportenmedaille-
potentieel’
JACQUES ROGGE

EREVOORZITTER IOC

Rio 2016

Russen zijn door het IOC
‘schoon’ verklaard om deel
te nemen aan de Spelen in Rio.
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