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Mecenaat
nteressante suggestie gelezen van de week in
Voetbalmagazine van zwemcoach Ronald
Gaastra, bekend van het zilver van Pieter
Timmers en eerder het goud van Fred
Deburghgraeve. Hoewel hij dat eerst niet van
plan was, denkt Gaastra nu dat Pieter Timmers
best nog wat zou willen doorzwemmen, maar

wel niet aan een schamele 1.500 euro per maand. 
1.500 euro? Dat zal wel het nettosalaris zijn dat hij

als topsporter van Sport Vlaanderen krijgt en daar
zou dus wat bij moeten, via sponsoring bijvoorbeeld,
of mecenaat. De sponsors stonden na Rio blijkbaar
niet te dringen, dus hebben we het over mecenaat.
Gaastra opperde dat een voetbalclub Pieter Timmers
een salaris van 50.000 euro zou kunnen toestoppen.
Hij verwees met naam en toenaam naar KAA Gent
en hun manager Michel Louwagie, die in zijn vrije
tijd ook voorzitter is van de nationale zwembond.
Wel grappig, maar tegelijk een beetje wanhopig. 
Ook een beetje zoals we Ronald Gaastra kennen: 
om te jennen.

Toch is de achterliggende gedachte niet zo absurd
als ze lijkt: waarom verplichten we niet bij wet dat
een percentage van de tv-gelden de andere sporten
ten goede moet komen? Tien procent van wat in
België aan tv-rechten wordt betaald zou dan een
hulpkas of een OCMW van de topsport spijzen. Dat
kan in België 15 miljoen euro opbrengen en dan 
moeten we dat nog verdelen over Franstaligen en
Vlamingen, maar daar komen we wel uit.

Van de overheid moeten we niks verwachten. Er is
geen extra geld voor topsport. Ik heb op een terras op
Copacabana de arm van de
minister omgewrongen en hij
was formeel: er komt niks bij.
Stel dat er wel extra geld zou
zijn, ware het dan wenselijk
om dat in de vorm van een
extra salaris aan een gearri-
veerde en uitgebreid gefê-
teerde topatleet uit te geven
in de hoop dat hij zijn pensi-
oen uitstelt? Ik dacht het niet.

Hoe gaat dat in andere lan-
den? Neem Nederland, het
geboorteland van Gaastra en
waar Timmers ook heeft
gezwommen. Zilver in
Nederland is net-niet-goud.
Het zilver van Timmers is het
mooiste zilver uit de
Belgische sportgeschiedenis,
maar het is zilver. Er zit meer
waarheid dan men zou den-
ken in de Nike-boutade You
don’t win silver, you lose gold. 

Pieter Timmers zou in Nederland een stipendium
krijgen, zo heet daar de overlevingsbeurs voor top-
sporters. Dat bedrag is vergelijkbaar met zijn netto -
salaris als bediende bij Sport Vlaanderen, maar
Timmers is statutair oneindig veel beter af als
bediende bij Sport Vlaanderen dan in Nederland als
beurstrekker. Als hij in Nederland 10.000 euro boven
zijn stipendiuminkomsten gaat met sponsoring, 
prijzengeld of wat dan ook, wordt die beurs dienover-
eenkomstig ook nog eens verminderd.

Sport Vlaanderen vraagt niet wat Pieter en zijn Els
nog bijschnabbelen aan optredens, verschijningen,
sponsoring, startgelden en premies. Hij is bij sport-
spreker.be te boeken aan 2.250 euro voor drie uur +
administratiekosten. Sport Vlaanderen checkt ook
niet wat hij verdient aan sponsoring bij AA Drink,
Vivaldis Interim, The Night Store, Kia en of het inno-
vatief sponsorplatform BeStrong namens hem in
actie is geschoten. Hoeveel die extra’s ook opleveren,
hij blijft altijd zijn salaris behouden. Zijn Belgische
premie van 30.000 euro voor het zilver werd mini-
maal belast. In Nederland zou hij 22.500 krijgen voor
dezelfde medaille en zou het bedrag als salaris 
worden belast. 

Neen, Timmers en andere Vlaamse/Belgische 
topsporters hebben absoluut niet te klagen en de 
vergelijking tussen zwemmers en voetballers of wiel-
renners gaat gewoon niet op. In sport word je betaald
volgens je economische waarde en de uren dat je
daar over kniest en zeurt, kun je beter wijden aan
training. 

Eigenlijk verdienen onze staatsatleten te veel. Wat
zou je niet besparen als je de salarissen halveert, niet
langer diploma- en leeftijdsafhankelijk maakt en met
prestatiebonussen werkt? Het vrijgekomen geld kun
je dan besteden aan het verbeteren van de topsport-
programma’s. 

Je zou jonge talenten een ideaal traject kunnen
bieden en een voorwaardenscheppend beleid 
kunnen voeren waarbij de ambitieuze atleet wordt
uit gedaagd om in ideale omstandigheden de best
mogelijke prestaties neer te zetten. Blijken die 
prestaties uiteindelijk niet te volstaan om van te
leven, jammer maar helaas, dan is de speeltijd voor-
bij en is het tijd om aan het echte leven te beginnen.
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Natuurlijk heb ik spijt dat ik de operatie niet vroe-
ger liet uitvoeren. Ik had veel tijd gewonnen als ik
die op het einde van vorig seizoen had laten doen,
maar achteraf is het altijd gemakkelijk praten. Ik
kijk liever vooruit.” 

Spijt komt vaak achteraf. Zeker als je als voet-
baller het merendeel van je tijd in een revalidatie-
ruimte doorbrengt. “Ik heb veel gemist”, bijt
Refalov op zijn lip. “Alle topmatchen in de compe-
titie, waarbij we Standard, Anderlecht, Gent en
Genk dan nog eens in ons eigen stadion mochten
ontvangen. Het bekeravontuur. En natuurlijk ook
de Champions League.”

Voorál de Champions League.
“Natuurlijk. Ik heb zes jaar moeten wachten om
nog eens Champions League te spelen. Waarvan
ik vijf jaar met Club Brugge heb gestreden. Vijf
jaar! En net als dan het moment daar is, ben ik er
niet bij. Dat doet pijn. Dan moeten we er maar
alles aan doen om dit jaar opnieuw kampioen te
worden, zodat ik volgend seizoen Champions
League kan spelen. Dát is nu mijn doel. En hope-
lijk overkomt mij dan niet weer iets.”

Het is al wat geweest het voorbije anderhalf
jaar.
“Vorig seizoen was ik echt ongelukkig met die tac-
kle waarbij ik twee voetbeentjes brak. Dat kan
iedereen overkomen. Dit seizoen was anders. De
pijn van het seizoensbegin ging maar niet weg. De
specialist die mijn adductoren proper had
gemaakt zei dat ze volledig geïnfecteerd waren.
Op niveau vijf.”

Hoeveel niveaus zijn er?
(lacht flauw) “Vijf.”

En toch.
(pikt in) “Hij was verrast dat ik nog zolang was
blijven voetballen. Mijn lichaam was totaal niet
meer in balans. Dat was ook de reden waarom ik
de laatste jaren steeds last had van kleine pijntjes
en hier en daar een match miste. In de toekomst
zal ik door die operatie veel blessures vermijden.
ls ik ooit nog iets voel, ga ik nu onmiddellijk stop-
pen. Dat heb ik wel geleerd na mijn revalidatie.”

Beter te laat dan nooit.
“Ik heb geprobeerd om het niet te zwaar op te
nemen en te relativeren. Ik heb gedroomd van het
moment dat ik nog eens pijnvrij tegen een bal zou
kunnen trappen. En dat moment is eindelijk
zover.”

Net op tijd om tegen Kopenhagen toch nog van
de Champions League te proeven.
“Een match om de eer. Maar onze motivatie moet
zijn om niet met nul punten achter te blijven.
Nadat Gent het vorig seizoen zo goed deed, ver-
wachtte iedereen dat Club nu iets gelijkaardigs
zouden doen. Zeker met de loting. Met wat meer
geluk zouden we wel al punten of zelfs een zege
gepakt hebben. Maar er ontbrak iets.”

Jij?
(grijnst) “Op ons sterkst, dus met Engels,
Izquierdo en mezelf, ben ik ervan overtuigd dat
we voor de tweede plaats hadden meegedaan.”

Nu blijft enkel nog de competitie over.
“Die bekeruitschakeling was echt pijnlijk. Het was
zo mooi geweest om drie keer op rij de bekerfinale
te spelen. Dat was echt een doel op zich. Maar we
hebben gefaald.”

Preud’homme was achteraf razend. ‘De energie
die wij in deze ploeg pompen, moet in de toe-
komst eindelijk eens van de groep zelf komen’,
fulmineerde hij.
“Hij bedoelt dat als híj de ploeg niet oppept, dat we

“

Interview. Lior Refaelov eindelijk terug op het veld bij Club Brugge

Als Lior Refaelov (30) straks alle beloftes kan inlossen die hij 
in dit interview maakt, dan speelt Club Brugge los kampioen.
Drie maanden nadat hij een operatie aan de buikspieren
onderging, is de Israëliër bijna weer op zijn best. Fysiek heeft 
hij nog enkele weken nodig, verbaal staat hij nu al op scherp.

‘Na Nieuwjaar staan 
we er. Beloofd’

dan wat nonchalant gaan spelen. Hij heeft gelijk.
We proberen aan zijn wensen te voldoen, want wij
beseffen ook dat het niet altijd gemakkelijk is voor
de staf om nieuwe motivatietechnieken te vinden.
Dan is het ook aan de meer ervaren spelers.”

Dan kijken we ook naar jou.
“Tijdens mijn revalidatie hoorde ik van iedereen
de hele tijd dat ze me er zo snel mogelijk opnieuw
bij wilden. Ik ga eerlijk zijn: dat is een geweldig
gevoel. Ik weet ook dat ik een grote verantwoorde-
lijkheid draag en dat ze veel van me verwachten.
Geen probleem. Met de andere ervaren spelers
werk ik eraan om de jonge jongens het goede
voorbeeld te geven. Zoals met die motivatietech-
nieken.”

Hoe doe je dat concreet?
“De opwarming wat veranderen, zodat we aan
een hoger ritme aan de match kunnen beginnen.
Een mental coach helpt ook altijd.”

Is het probleem ook niet dat deze kern te wei-
nig strijders bevat, genre Vormer?
“We hebben het getoond in de play-offs
vorig jaar. Dus dat wil zeggen dat we
het kunnen. Het is enkel een kwes-
tie van het elke match te willen.
That’s it.”

Jullie zijn profvoetballers. Dat
zou toch geen probleem
mogen zijn.
“Juist. En ik beloof je nu: we zul-
len er staan!”

Wanneer?
“Iedereen weet dat de com-
petitie pas na Nieuwjaar
start. En beslist wordt in
de play-offs.”

Kan jouw terugkeer ook
Vanaken helpen?
“Ik kan hem helpen, maar hij helpt
mij ook om beter te spelen. We vul-
len elkaar aan. Hans zal op hoog
niveau zijn, ook dat beloof ik je. Dat
Izquierdo weer naar zijn beste vorm
groeit, zal hem ook helpen. Dan zul-
len we ons bewegingsvoetbal
weer perfect kunnen
uitvoeren. En dan
moeten Engels en
Diaby nog terugko-
men. Het zal
alleen maar bete-
ren.” (WDK)

 
Club Brugge-
KV Oostende,
vanavond 
om 18 uur,
live op Play -
sports en
Proximus
TV
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