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

Analyse. Vlaams topsportbeleidmotor

Rio evenaart de beste Belgische
medailleoogst ooit inde geschie-
denis vandeOlympischeSpelen.
Inabsolutegetallendoenweeven
goed alsAtlanta 1996,maar daar

waren wel 15 procent minder medailles te ver-
delendan inRio.WiedenktdatBelgië in zestien
dagen een topsportland is geworden: we staan
in Rio exact waar we twintig jaar geleden ston-
den. Zesmedailles toen, zes nu. Toen twee keer
goud, nu twee keer goud. Toen euforie, nu eufo-
rie. Toen ging hetmis, en nu?

Deverschillen? InAtlantawarenervooralveel
(vier) judomedailles, in Rio de Janeiro gaat het
om vijf verschillende sporten, waaronder zelfs
een ploegsport, nooit gezien voor dit land. Toen
de favorietenniet thuisgaven, stondenweliswaar
andere schaduwfavorieten op, maar toch was
vooralhet gelukonsgunstiggezind.Deklassieke
onverwachte medaille werden er zelfs twee:
Pieter Timmers enNafi Thiam.

Het buikgevoel zegt dat in Rio een prille
Belgische topsportcultuur is ontwaakt.
Onmiskenbaar zijnwe er in de breedte op voor-
uitgegaan: nooit eerder haalden we achttien
topachtplaatsen inelf verschillende sporten.Vijf
keer eindigde TeamBelgiumop de ondankbare
vierde plaats.

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal
Comité (BOIC) zalmorgenopdeeigen round-up
van een groot succes spreken, maar dat is het
niet. De verwachtingen waren zo laag dat door
die zes medailles zich een algemene blijdschap
meester heeft gemaakt van de natie en de dele-
gatie. Jammer maar helaas: zes medailles voor
een rijk land van elf miljoen inwoners blijft te
weinig.België zoualtijdminimaalmet tienolym-

pische medailles naar huis moeten
komen.

De goudenmedaille vanNafi
Thiam op de zevenkamp is
wellichtdegrootsteBelgische
sportprestatie aller tijden en
dusookdemeestprestigieuze

gouden medaille die ons land ooit heeft gewon-
nen.DezilverenmedaillevanPieterTimmersop
het tweedekoningsnummervandeSpelen,de100
meter vrije slag, is geen goudwaard,maar iswel
hetstrafstezilverdatooit isgewonnen.Dezilveren
medaille van de hockeyploeg is behaald in een
ploegsport en dat is een primeur voor het na-
oorlogse België, ook al is het de kleinste van alle
olympischeploegsportenmeteenquasigarantie
op succes voorwie investeert.

OokdebronzenmedaillesvanDirkVanTichelt,
behaald na een afsluitende winnende kamp, en
Jolien D’hoore verdienen hun eigen glans, zelfs
al deden twee concurrenten beter. Uiteraard zal
de enemedaille net iets harder schitteren in het
sportheelal omdat de ene sport nu eenmaal
mondialer is dan de andere. Maar het moedige
hockeyzilver afzetten tegenover de lamentabele
kwartfinalevandeRodeDuivelsomdevoetballers
te ridiculiseren, slaat nergens op.

Opvallend: zestien van de achttien topacht-
plaatsenenviervandezesmedailleskomeninte-
graal voor rekening van het Vlaams topsport-
beleid, éénproject isnationaal (hockey, zilver)en
slechtsééntopachtplaats(NafiThiam,goud)komt
vandeFranstaligenendiehaddenzezelfookniet
zien aankomen.

Er was verbetering in
2015 met elf podia op
WK’s en EK’s in olympi-
sche disciplines, maar
dejarendaarvoorwaren

historisch zwak. Deze medailleoogst had nie-
mandvoorspelden isdaaromnietsminderdan
eenmirakel.

De factor geluk was België gunstig gezind.
Greg Van Avermaet profiteerde van het enige
scenario waarbij hij een kans had. Pieter
Timmers zwom sneller dan ooit, maar profi-
teerde van het falen van de favorieten. Geluk
dwing je af. Geluk in de topsport levert pas een
prijs op als je meedoet voor die prijs. Van
Avermaet zat waar hij moest zitten, Timmers
zwom zijn once in a lifetime race op het juiste
moment.

Het lijkt alsof de sporters en hun entourage
de laatste jaren de lat hoger leggen. De indruk
bestaatdatzeresoluutvoorfinalesgaanenvoor
eenmedaille.

Paul Rowe, algemeen directeur bij Sport
Vlaanderen en verantwoordelijk voor de top-
sport, denkt dathetVlaams topsportbeleid ein-
delijk de vruchten begint af te werpen. “Ik ben
zeker niet euforisch zoals het BOIC, maar wel
opgelucht.Dekentering is ingezet.Vroegerwerd
gezegd:deHollandersmakenplannen,wij trek-
ken onze plan.Wijmakennuook al twaalf jaar
plannen en de sporten met een duidelijk pro-
grammahebben gerendeerd.”

HANS VANDEWEGHE
SPORTJOURNALIST

Nooit heeft België beter gescoord op
Olympische Spelen.Met de nodige dosis
gelukweliswaarwas Rio 2016 veelminder
slecht dan verwacht,maar goed is nogwat
anders. Van het toevalsmodel definitief
een prestatiemodelmaken, dat is nu
de uitdaging.

Pretbederver
uur.
Glas altijd halfvol.
Pretbederver.
Ik kan de reacties op de
analyse hierboven op de
socialemedia zo voorspel-
len. Het tegendeel zoumij

verbazen. Stel nu in geval van
het andere uiterste dat op alle
banken applaus zou losbarsten,
dan pas zou ikmij een beetje
ongerustmaken.

We zijn stilaan aanhet einde
gekomen vande lange hete

sportzomer van 2016 ende per-
ceptie datwehet beste voor het
laatst hebben gehouden, over-
heerst. Dat klopt niet helemaal,
maar dat leest u hierbovenwel.
We zijn veel te snel blij in dit land
enwe rekenen ons zo graag rijk.Z

Ik bengeen supporter als ik
indenvreemdebenmet de
Belgischeploeg. Ik heb een
polootje vanhetBelgianOlympic
Teamgekregendat ik pas zal
aantrekkenals ik dinsdag
incheck aandeolympischebalie
metmijn accreditatie strategisch
omgekeerd gedraaidwaardoor
zedenkendat ik een trainer ben,
kwestie vande langewachtrijen
wat te korten.

Behalve vier gratis caipirinha’s
en enkele hapjes op eenavond in
het BelgianHouse is dat polootje
het enigewat ik vanhetBelgisch
Olympisch en Interfederaal
Comitéhebgekregen.

O ja, erwas ooknog een rug-
zakje bijmaardat viel uit elkaar

toen ikhet de eerste keer open-
ritste.Omumaarduidelijk te
maken: ikmoet dat kleffe gedoe
niet vandeel zijn vanhet team,
juichenals deBelgen scoren en
huilen als ze verliezen. Ikhadwel
gehoopt dat JaouadAchabof die
RahelehAsemani eenmedaille
zoudenpakkenomwille vande
symbolischewaarde ende aan-
trekkingskracht ervanophele
bevolkingsgroepen,maardat is
danweerniet gelukt.

Haantjes bij de bond
Ik zit inmet de topsport in dit
land en ikhoopdat het nude
goedekant uitgaat. Jammer
maarhelaas loop ik alwat langer
indezebusiness rond en zokan

ikmij nog levendigAtlanta 1996
voorde geest halen.Hoewe toen
samen inhet vliegtuig opweg
naarhuis eenhele nacht door-
praatten endronken (colaatjes)
en in een extatische toestandop
Zaventemwerdenontvangen
door eenuitzinnigemenigte.

Ik herinnermij noghoede
toenmalige voorzitter vanhet
BelgischOlympisch en Inter-
federaal Comité uiteraard in
business terugvloog en toenhij
aan zijn speechmoest beginnen,
minder lucidewasdanwij alle-
maal die eenhele nachtwaren
opgebleven.Hij hadnaar goede
gewoonte de vliegtuigvoorraad
sterkedrankachterovergeslagen
endie ochtendwerdendemes-

Hoe goed
warenwe
echt?

Wat zijn
diemedailles
waard?

Is er eenoorzaak
voordit plotse
succes?

Het Belgisch Olympisch
en Interfederaal Comité?

Niet echt, al zijn die –
erewie ere toekomt –wel
de motor achter de hoc-
keymedaille. Voorts is

hungrootste verdienstedat zeniet langer in
deweg lopen.Voorhet eerst sinds 1980heb-
ben ze geen atleten die recht haddenop een
internationaal startbewijs met eigen stren-
gere criteria hun olympische trip ontzegd.
Opéénenkelingna,diehetalofnietopgelegd
in buik kreeg, is niemand echt afgegaan.

De sportbonden?
Die blijven de zwakste schakel in de top-

sportketting. Neem het wielerverhaal. Het
goud van Greg Van Avermaet komt niet op
de rekening van de werking van de wieler-
bonden, eerder nog op die van de voetbal-
bond die hem naar de sport haalde. Als
Jolien D’hoore heeft gescoord, heeft die dat
in de eerste plaats aan zichzelf te danken, in
de tweede plaats aan haar ploeg Wiggle-
Hondawaarzeleerdewinnenenpasdanaan
de bondswerking.

Het wielerbondverhaal is typisch voor
onzesportbonden:zwakkefigurenomringen
zichmetzwakkefigurenengooienmiljoenen
over de balk. Wielrennen kreeg de voorbije
vier jaarvanallesportenhetmeestegeld toe-
gestopt, het dubbele van atletiek. Daarmee
zou een vrouwen- enmannenploeg achter-

Wiemag
depluimen
opzijnhoed
steken?

De sportzomer van Vandeweghe

Medailles

Andere topachtplaatsen

Goud
Nafi Thiam
atletiek zevenkamp
Greg Van Avermaet
wielrennen weg

Zilver
Pieter Timmers
100 meter vrije slag
Red Lions
hockey mannen

Brons
Dirk Van Tichelt
judo
Jolien D’hoore
omnium

evi Van acker - zeilen vierde

Thomas Pieters - golf vierde

Raheleh asemani - taekwondo vierde

Jaouad Achab - taekwondo vierde

Hannes Obreno - roeien skiff vierde

Marten Van Riel - triatlon zesde

louis Croenen - zwemmen 200 meter vlinderslag achtste

4x100 vrije slag - zwemmen zesde

4x200 vrije slag - zwemmen achtste

Thomas Van der Plaetsen - tienkamp achtste

Dennis goossens - gymnastiek ringen achtste

Elke Vanhoof - BMX zesde

Hetmirakel
vanRio

► Nafi Thiam
tijdens het speer-
werpen. De atlete
verbaasde met
goud op de
zevenkamp.
© Belga

Een metafoor: aan de
rand van de woestijn
groeien de sterkste plan-
ten,dieniet te veel enniet

te weinig water krijgen. De Belgische/Vlaamse
topsport was voorheen niet meer dan een teer
korstmosje, klaar om te worden vertrappeld, in
Rio is ze een plant aan de rand van de woestijn
geworden. De aanzet van een topsportcultuur
leverde meteen zes medailles op. Als de juiste
mensen op de juiste plaatsen de juiste dingen
kunnendoen, komt succes vanzelf.

PaulRowe: “Detijd is rijpomvolvoor topsport
tegaan,volopdaarinte investeren,enermeereen
plichtenverhaal dan een rechtenverhaal van te
maken. Wie talent vindt, een programma heeft
enmedaillekansenheeft,wordtondersteund.Wie
mislukt, wordt niet meer ondersteund. Zo zit
topsport in elkaar.”

Nahetrelatievesuccesvan1996werdgeruzied,
vooral inhetBelgischOlympischenInterfederaal
Comité dat toen nog de motor was van de
Belgische olympische sport. Niet zeker dat van-
daagook inVlaanderennietzalwordengeruzied
als je de zwemwereld hoort. Rowe: “Drie finale-
plaatseneneenzilverenmedaille,hetbesteresul-
taat ooit,maar ik vrees dat er heibel komt.”

Sinds het BOIC is verschrompeld tot een uit-
zendkantoor annex serviceclub voor de eigen
sponsors,dienteenanderemotorvoordetopsport
zichaan.PaulRowedenktdatVlaanderendekar
moet trekken. “Wij brengen twee derde van de

topsportmiddelen in, we tekenen voor bijna alle
podia, dus we zijn op goede weg. Het nationaal
verhaal blijft een probleem,maarwewillen heel
graag samenwerken met anderen, met de
FranstaligenenmethetBOIC.Maareerstmoeten
weelkaarvindenindeobjectievenwantniet ieder-
een denkt over topsport zoalswij.”

‘Wie talent vindt,
een programma heeft en

medaillekansen heeft, wordt
ondersteund.Wiemislukt,

wordt niet meer ondersteund.
Zo zit topsport in elkaar’

PAUL ROWE
ALGEMEEN DIRECTEUR SPORT VLAANDEREN
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► Renée Eykens, amper 20,
heeft haar talent laten zien
op de 800 meter in Rio.

‘Tijdens de halve finale heb ik bewezen
dat ik mijn plaats waard was. Als ik naar
Tokio ga, is dat om de finale te halen’

zogezegd

van nieuwe topsportcultuur

sen geslepenvoor een strijd die de
sport jarenlang zouverlammen.
BLOSO, nuSportVlaanderen,
kwamnogmaarnet kijken als
topsportactor enwasniet bij
machtemeteende leegte op te
vullendiehet BOICachterliet.

De voorzitterwerd vervangen
en er kwameennog slechtere
voorzitter ennahemeennog
slechtere, daarna eennog slech-
tere enal die tijd ginghet steeds
verder bergaf. Ik bleef tot 2008 in
Nederland vanalles doen en ik
maaktehet andereuiterstemee:
hetNOC*NSFdat tot de fusie in
1992niks voorstelde, groeideuit
tot eenperformante topsport-
machine.Ookdaarwerd geruzied
enaf en toe ging eenhoofdophet

kapblok, ookdaarhadden ze
voorzitters die gebakken lucht
verkochten,maarhetNOC*NSF
werddeonbetwistemotor van
deNederlandse topsport.

Dus ja, ik benongerust als ik
een coachuit een vandemeest
performante sporten vandeze
Olympische Spelenhoor zeggen
dat hij te allen tijde zal dwars-
liggen.Of hij nugelijk heeft dan
wel ongelijk, datmaakt niet uit
en ja, ik hebhet over de zwem-
vaudeville.Het zal toch verdorie
nietwaar zijn datwenuweer
gaan ruziemaken? Is er dannie-
manddie binnen zo’nbondkan
opstaan endehaantjes uit elkaar
kanhouden, inhunhok jagenof
desnoods castreren?

Ikbenookongerust als ik zie
dat deFranstaligen, die in 2014 en
2015 zo goed scoordenmet veel
mooie podia, ineenswegzakken
tot het niveau vanweleer: één toe-
valligemedaille (maarwat voor
één) en verderhaast alleenmis-
lukkingen. Een topsportlandword
je doorhet installeren van een
topsportcultuur, door de lat hoog
te leggen, over de taalgrenzen
heen, endoorniet te plooien voor
het typischBelgisch compromis.
Her ender zag je die onverzette-
lijkheid opborrelen,met namebij
wiehet niet haalde enbijwie de
tristessenooit groterwas. Ik denk,
ik hoopdatwenuvertrokken zijn
voor enkeleOlympische Spelen
met tienmedailles als target.

Hoe kunnenwe
dit bestendigen?

Een topsportland
word je door het
installeren van een
topsportcultuur,
door de lat hoog
te leggen. Niet door
te plooien voor

het typisch Belgisch
compromis

volging worden geformeerd en ook op
omniumzouzwaarwordeningezet.Allesen
iedereen mislukte, behalve de rots Jolien
D’hoore,achterwiehet falendbeleidzichnu
verstopt. En toch verdient deze sport een
investering,opvoorwaardedatzedetalenten
kan overreden om voor een baantraject te
kiezen. PaulRowe: “Het beleidmoet, als dat
nodig is, sneller kunnen ingrijpen bij sport-
bondendie falen in hun topsportmissie.”

Het beleid?
Aan Vlaamse kant heeft het beleid een

stap in de goede richting gezet. Paul Rowe:
“De helft van de topsportmiddelen hebben
weadhoc ingezetenwekozenresoluutvoor
olympische disciplines. Is er een project, is
ereenkansopsucces?Dan investerenwij in
dat project. Wij hebben de voorwaarden
geschapenvoortopsport,maardeverdienste
ligt bij de atleet en zijn of haar trainer.”

De trainers, ten slotte?
Goede, gedreven trainers zijnde trekkers

van topsportsucces. Daar hadden wij er te
weinig vandoor eenhistorisch zwakke trai-
nersopleiding. Vooral Vlaanderen heeft de
laatste jarenheelwatbuitenlandseknowhow
geïmporteerd. Het gymverhaal met het
FranseechtpaarKiefer-Heulsenhetzeilpro-
jectvandeNederlanderWilvanBladel lever-
deninRiogeenmedaillesop,maarhuncom-
promisloze topsportdenken werkte
inspirerend.

► Red Lion
Loïc Luypaert
tikt de bal
weg voor
een Argentijn
in de finale.
© TDW

► Pieter
Timmers
knalt naar
een toptijd
op de 100
meter vrij.
© PHOTO NEWS


