
Achtergrond. Teweinig zwembaden omniet opnieuw twintig jaar temoetenwachten opmedaille

De verwachting leeft dat de zilveren medaille van
Pieter Timmers veel talenten zal motiveren om zwemsucces
na te streven. Goed nieuws, want het Vlaamse zwemmen
kan nieuw bloed gebruiken. Alleen: die talenten belanden
eerst op een wachtlijst en dan pas in het water.

TIM F. VAN DER MENSBRUGGHE

Timmers-e#ect valt in

Daardoor hebben zwemclubs hetmoeilijk
omeenwerking uit te bouwen. “Want het is niet
gemakkelijk omvrije uren te pakken te krijgen,
en die kosten ooknog eens veel geld”, stipt Van
Buggenhout aan.
ProfessorVeerleDeBosscher, die aandeVUB

onderzoek doet naar sportbeleid, erkent het
probleem. “Een zwembad is heelmoeilijk
rendabel te houden, en zeker een olympisch
zwembadoverleeft alleenmet ondersteuning
van steden en gemeenten”, zegt zij.

Gestage opbouw
Dan zorgt zo’nTimmers voor een opstoot aan
populariteit,maar vinden getalenteerde zwem-
mers geenplaats tussen de ronddrijvende
bejaarden en spetterende schoolkinderen.
Terwijl het zwemmennet snakt naar talent.
”Wehebbenniet demeest getalenteerde atle-

ten, die gaannaar andere sporten.Wemoeten
het doenmet zwemmers die er niet kwamen in
het voetbal en dan iets anders gingendoen”,
geeft VanBuggenhout toe. “Andere sporten zijn
populairder. Terwijl het zwemmenbijvoorbeeld
inAustralië sport nummer één is.”

“Zwemmen is populair, maar clubzwem-
men niet”, stelt ook De Bosscher vast. “Een
populaire sport als voetbal is heelmakkelijk te
beoefenen. Je scoort gemakkelijk twee goals.”
In tegenstelling tot Australiëmoet

Vlaanderen omzichtig omspringenmet zijn
talenten. “In Australië en de VSwordt op een
heel anderemanier getraind”, legt Van
Buggenhout uit. “Daar kan iemand van acht-
tien olympisch kampioenworden, wat bij ons
onmogelijk is.Wij kennen een veel gestagere
opbouw. Door vroeger harder te trainen verlies
je talenten. Dan haddenwij waarschijnlijk
geen Pieter Timmers gehad, want die kende

net een trage ontwikkeling.”
Wat ookmeespeelt in het imago van het

zwemmen, is dat baantjes trekkenminder
speels is danmet vrienden op een bal trappen.
Zwemmen betekent trainen, trainen, trainen.
“Vanaf hun twaalfde trainen zwemmers vijf à
zesweken per jaar níét, vooral in augustus. En
dan is er eenweek kerstvakantie.Maar de rest
van het jaar wordt er elkeweek getraind”, zegt
Van Buggenhout. “Als je een paarweken niet
gezwommen hebt,moet je je watergevoel en
techniekweer terugvinden. Jemoet een
enorme discipline hebben, om één of twee keer
per seizoen te pieken. Als je niet gescoord hebt
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Z 2 Sinds kort kunnen onze zwemmers trainen in het topsportbad van de Antwerpse Wezenberg.
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elfs over tien jaarweet iedereennog dat Pieter
Timmers zijn 100meter vrije slag in 47.80
secondendoorploegde. Die tijd leverde hem in
Rio de zilverenmedaille op.Hij is nu een
nationale held,maar ookhet zwemmenkrijgt
een boost. Iedereen verwacht dat jongeren zich
massaal bij een zwemclub zullen aansluiten –
zeker nudeRodeDuivels nalieten omEuropees
Kampioen teworden.
Helaas voor al die zwemlustige jongeren ligt

Vlaanderenwel vol voetbalvelden,maar zijn er
nauwelijks olympische zwembaden. “We zien
bij de clubs een duidelijke stijging in de leden-
aantallen,maar een groot probleem zijn de
wachtlijsten”, zegt Koen Van Buggenhout, top-
sportcoördinator van de Vlaamse Zwem-
federatie. “Er is een schrijnend tekort aan
water.”
Niet dat er geen zwembadenworden

gebouwd. “Maar dat zijn veelal sportoases”, zegt
VanBuggenhout.Het aantal Vlaamse 50-meter-
baden tellen, duurt niet lang. “In Limburg is er
één, Antwerpenheeft ermet deWezenberg één,
inOost-Vlaanderen zijn er twee, inWest-
Vlaanderen zowat tien,maarVlaams-Brabant
heeft er geen”, somtVanBuggenhout op.

Frédérik
Deburghgraeve
2 Roeselare, 1 juni 1973
2 Begon op zijn achtste te
zwemmen bij RVZ Roeselare
2 Eerste Olympische spelen:
Barcelona 1992
2 Gouden medaille
in Atlanta (1996) op
de 100 meter schoolslag
in een nieuw wereldrecord
(60.60 seconden)
2 Coach: Ronald Gaastra
2 Nu vertegenwoordiger bij
communicatie- en reclame-
bedrijf Reflecta Graphics

op een kampioenschap,moet je je daarover
zetten enweer een jaar hard trainen. Daarvoor
moet jementaal uit het juiste hout gesneden
zijn.”
“Het is een sport die heel veel vraagt van de

atleet en het is niet vanzelfsprekend omatleten
te vinden die zin hebben om er vol voor te
gaan”, zegt ookDe Bosscher.
Daarbij kan het zwemmen zijn atleten niet

stimuleren door hen astronomische lonen
naar het hoofd te slingeren. Zelfsmet zijn
zilveren plak zal Timmers niet rijk worden.

“Maar onze zwemmers verdienenwel een cor-
rect loon, volgens hun hoogst behaalde
diploma. Verder hebben ze geen kosten voor
stages of omkadering. Als ze echt goedwor-
den, krijgen ze ook startgelden.Maar hun loon
is natuurlijk niet vergelijkbaarmet dat van
voetballers”, weet Van Buggenhout.
“Medailles winnen doe je vooral voor de

eer”, zegt De Bosscher. “Daarbij zijn de lonen
die Sport Vlaanderen betaalt hoger dan die in
Nederland.”
Sinds november vorig jaar beschikt

Vlaanderen over een ergmodern olympisch

bad, ZwemcentrumWezenberg in Antwerpen.
Alle atleten die in Rio zwommen, gingen er
trainen. De stad Antwerpen pompte 4,5mil-
joen euro in het zwembad van exact 50,025
meter lang en 16meter breed, Vlaanderen 3,5
miljoen euro. De Vlaamse Zwemfederatie
zorgde voor een hoogtechnologisch camera-
systeem van 200.000 euro,maar niet na een
maandenlange discussiemet de plaatselijke
zwemclub Brabo.

Gecentraliseerd
Die onenigheid is sprekend voor het Vlaamse
zwemlandschap: zwemclubs gedijen hier niet,
in tegenstelling tot in Nederland. “Waar
Nederland ontzettend sterk in is, is de onder-
steuning van local talent clubs”, merkt De
Bosscher op.
“Ze proberen de betere zwemmers daar te

krijgen. Dat is een andere visie dan Vlaan-
deren, waar het beleid via de Topsportschool
veelmeer gecentraliseerd is. Zo ontmoedig je
goede zwemclubs enmaak je clubs ook niet
beter, terwijl het beleid daarop gericht zou
moeten zijn.Wemoeten de clubs vertrouwen
geven en zorgen dat ook zij beter worden, in
plaats van alles te centraliseren.”
Toch is De Bosscher hoopvol. “Ondanks het

beperkte budget heeft Vlaanderen bewezen
heel planmatig te kunnen nadenken. Puur
beleidsmatigmaakt de regio de jongste jaren
enorme sprongen”, zegt ze.
“Sinds Brigitte Becue en Frédérik

Deburghgraeve zittenwe in een stijgende lijn.
We halenmedailles in een zeer competitieve
sport. Demedaille van Timmers bewijst dat
het zekermogelijk is. Zo’n succes kan niet
alleen jongeren inspireren,maar ook beleids-
makers en eventueel zelfs commerciële part-
ners.”

hetwater

‘Een olympisch zwembad
overleeft hier alleen
met ondersteuning

van steden en gemeenten’
VEERLE DE BOSSCHER

PROFESSOR VUB
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De sportzomer
van Vandeweghe

Golf is peace
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ijna nooit is het een voordeel,maar je als
journalist eens goed vergissen kan een
zeldzamekeer geennadeel zijn, vooral
als je samenmet de onheus bejegende
RonaldGaastrameer dan twintig
gemeenschappelijke kilometerjaren
hebt. Gaastra is die vandemedailles.

Gaastra is ook de kwade genius in eerdere ver-
halen, de slechterik die conflicten zoekt enhele
aflossingsploegenboycot,
maar ook dehoogst capa-
bele trainer die nuweer
eenprijs heeft gehaald, en
wat voor één.
DieGaastra heb ik eerst

een sms’je gestuurd. Ik
weet dat hij geen grote
drinker is,maarmisschien
wil een trainer die is gekiel-
haald, gevierendeeld en
daarnaweer in elkaar
gevezen omdat hij alsnog
op eenpiëdestalmoest
worden gezet,wel eens uit-
slapende ochtendna een
zilverenmedaille ophet op
eenna belangrijkste num-
mer vandeOlympische Spelen.
De sms luidde: een verhaal voor de zaterdag-

krant?Of hij tijd had?Altijd tijd, Gaastra,maar
hij ging naar het golf.Meer zelfs, hijwas al
onderweg.Gaastra supportert voorThomas
Pieters, en nadat hij klaarwasmet het zwem-
menwashij van plan geweest het hele golf-
toernooi te volgen. Alsof ze het eromhadden
gedaan: het golfen begon gisteren, vier dagen
lang. Gaastra is licht gehandicapt (10) in die
sport. Een kenner dus. Toch konhijmaar één
dag volgen,want hijmoest vanhet BOICnaar

huis omdat er geenplaats is in het dorp. Nahet
behalen vandiemedaille is die er ineenswel en
zouhij zelfs een chauffeur kunnen krijgen als
hij daar omvroeg.Maar nuwil hij nietmeer en
vanavond vertrekt hij uit Rio. Zo ken ik hem.
We troffen elkaar bij hole 5.Hij begon te kan-

keren. Ik liet hemkankeren. Ik legde het uit, hij
legde het uit. Ik zei dat hij het niet goedhad
gedaan (met die estafette). Hij zei dat hij geen

verantwoordelijkheid had.
Ik zei ook dat ikwas
geschrokken toen ik op die
achtbaan ophet puntwas
aanbelanddat de helft van
mij hoopte dat zijn zwem-
mer verzoop ende andere
helft juichte omde tweede
plaats, en dat zo’n inner-
lijke tweestrijd niet voor
herhaling vatbaar is.
Op eenmoment in het

toernooi hadhij ook zo’n
gevoel gehad.Datwas al te
gek, vondenwe allebei.
Maar zijn grootste spijt
waswel dat zijn zwemmer
niet iets snellerwas

geweest,want danhad ik vanRio naar huis
moeten zwemmen in plaats van vliegen. Omu
maar te zeggen: het gesprek verliep hartelijk en
wenamen twee selfies, éénmet zon en één zon-
der. De rest leest umorgen in de krant.

Is het een sport?
Golf op deOlympische Spelen, ikwas er zo niet
voor.Maar datwas het tweede voordeel van
veertien holesmetGaastramee te lopen: des-
kundige uitleg, op het juistemoment zwijgen,
danweer stilletjes stappen of helemaal stoppen.
MarkTwain schreef ooit: “Golf is a goodwalk
spoiled”, eenmooiewandeling verknoeid. Neen
hoor, hetwas eenmooie, zeer nuttigewande-
ling.Het enemoment kreeg ik uitleg overwelk
shot nodigwas, het andere overwat hemalle-
maalwas overkomen in zijn zwembiotoop.
Hij sprak vol bewondering over Thomas

Pieters, eenmooie ranke atleet,maar vondde
dikkeThai die bij hem indeflight zat ook een
heel goede speler. En toenhaddenwede klas-
sieke discussie: is golf een sport? Ik zei neen, hij
zei vanwel. Ik zei dat niet elk spel dat aarts-
moeilijk is, daaromook sport is.Wekwamen er
niet uit,maarwe gingenniet schelden.Golf is
peace, weg vande kotsende socialemedia.
Hoort golf op deOlympische Spelen?Dat is

eenmoeilijke. De publieke belangstellingwas
ergmager,maar hetwas dan ooknogmaar dag
één. O ja, dat dit een speciale sport is, kon je zien
aandeBelgische team leaderdiemet onsmee-
liep. Die heet JanBaert, van de familie Baert,
vanConcentra, vanMediahuis, en nuhouden
wehierover op,want dat is de concurrentie en
anderswordt onze baas pissed.
Omeen lang verhaal kort temaken: ik ga na

de zomer inAntwerpen eenhapje etenmet
RonaldGaastra. En als ThomasPieters en
Nicolas Colsaerts het goed blijven doen – ze
staan opplaats vier ennegen, respectievelijk
vier en drie onder par – dan kom iknog eens
terugnaar het golf. IkmisRonald nu al.
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Hans Vandeweghe volgt
na het EK voetbal en de Tour ook
de Olympische Spelen in Rio

We tro�en elkaar
bij hole 5.

Hij begon te
kankeren. Ik liet
hem kankeren.
Ik legde het uit,
hij legde het uit

2016 Pieter Timmers
E Neerpelt, 21 januari 1988
E Begon te zwemmen
bij De Beringse Tuimelaars
E Eerste Olympische Spelen:
Peking 2012
E Zilveren medaille in Rio
(2016) op de 100 meter
vrije slag in een nieuw
Belgisch record (47.80)
E Coach: Ronald Gaastra
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Timmers:

‘Hier ben ik

zo vroeg voor

opgestaan’

DM.


