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Subcultuur
oed gezien om het pro-
mofilmpje tegen grens-
overschrijdend gedrag
in de sport te laten
beginnen met een
zwemmer, vervolgens
een judoka aan het

woord te laten en te eindigen
met een taekwondoka. Het is
wel niet zeker of die stemmen
allemaal even relevant zijn.

Die laatste is een brave gast
die wellicht nooit heeft geweten
dat de grootste vergrijpen zich
op zijn topsportschool hebben
voorgedaan, weliswaar niet in
zijn sport. De judoka is een van
de moedige vrouwen die al
jaren willen getuigen maar die
niet of nauwelijks werden
gehoord. De zwemmer komt
dan weer uit de inner circle van
de initiatiefneemster. Drie erva-
ringsdeskundigen en/of slacht-
offers was nog een sterker sig-
naal geweest.

Maar prima dus dat het
begon met een zwemmer want
ik heb nooit grotere ogen
getrokken over wat zich
afspeelt in de coulissen van de
sport dan bij het zwemmen.
Mijn wake-upcall kwam die
warme juli-avond in Barcelona
in 1992 toen ik aan de voet van
Montjuich op advies van enkele
van onze eigenste atleten – ik
was perschef van de Belgische
ploeg – het adidas-dorp ont-
dekte. Of ik binnen mocht? Dat
mocht, zei de halfnaakte hos-
tess, want ik was Olympic
Family. Ik verbleef in het olym-
pisch dorp en toen zag ik er nog
uit als een atleet.

Ik ben er drie keer geweest,
in de befaamde/beruchte
tweede olympische week als de
zwemmers en judoka’s klaar
zijn, en elke avond werd de
hoop groter. Ik bedoel de hoop
zwetende lichamen die onder
de gratis alcohol (en tapas) op
elkaar lagen te wriemelen, met
daartussen coaches en officials
van allerlei kunne en geslacht.
Het was daar één grote dron-
ken hoerenboel en overal rook
je cannabis.

De jongste atlete die ik daar
zag roken en die toen ook haar
eerste lief binnendeed (of zelf
werd binnengedaan) was de
veertienjarige zwemgodin
Franziska Van Almsick. In haar
biografie en in latere interviews
had ze het over Barcelona en de
adidas-party’s als een heftige
stap in haar volwassenwording.
Drie dagen voor het einde van
de Spelen moest adidas het
bezoek contingenteren en werd
de alcohol gerantsoeneerd. Vier
jaar later was van een open
dorp geen sprake meer.

Er werd gegrabbeld en
gegraaid in de topjes en de
broekjes dat het een lust was,
maar was dat grensoverschrij-
dend gedrag? Dan moeten we
eerst weten waar de grens ligt.
Is die leeftijdsbepaald? Ik ken
sporters van zestien met een
volwassen blik op de maat-
schappij en gymnastes van
twintig met de levenservaring
van een kind van de lagere
school. Door heel wat sporters
en coaches wordt de grens voor
laakbaar gedrag – verbaal of
fysiek – op achttien gelegd. Dat
is een vergissing. Elk gedrag
waarbij in een coach-atleetrela-
tie seks en/of geweld voorkomt,
overschrijdt een grens.

Neem nu de coach die
sms’jes stuurt naar een atlete:
‘Als je onder de douche staat,
mag ik dan naar je borstjes
komen kijken?’ Is dat fout als ze
zestien is, omdat ze dan van

slag kan geraken en moet ze
daar kunnen om lachen als ze
twintig is? Welnu, ze was twin-
tig en ze raakte zo van slag dat
ze niet meer presteerde.
Moeilijk.

In onze weekendbijlage Zeno
verdedigt Jean-Marie Dedecker
zijn sport, probeert tussen het
amalgaam aan beschuldigin-
gen het kaf van het koren te
scheiden, kadert ook een en
ander in een tijdgeest en legt uit
hoe de subcultuur van de
(top)sport in elkaar steekt. Die
is hormoongedreven, gericht
op dominantie van de ene atleet
tegenover de andere en onder-
werping van de atleet aan de
trainer. De hele handel en wan-
del in die wereld en het taalge-
bruik zijn navenant.

Dat kan allemaal wel klop-
pen, maar de topsport en bij uit-
breiding de sport moet op zijn
tellen letten. De sportwereld
heeft er een handje van weg om
het zo voor te stellen dat wat
geldt voor de rest van de maat-
schappij niet zou gelden voor de
sport. Zo’n jarenlange uitzonde-
ringspositie is geen verworven
recht en met de tijd heeft de
maatschappij de sport op alle
domeinen gecorrigeerd, zij het
niet altijd even oordeelkundig.

Neem de soms onmenselijke
werkomstandigheden in de eer-
ste zesdaagsen en de vroege
Tour de France. De wereld rond
de sport en niet de sport zelf
heeft ingegrepen. Of het
arbeidsrecht. Ook daar heeft de
sport een aparte status, al is die
in 1995 uitgehold met het
Bosman-arrest, ook een ingreep
van de buitenwereld. De gen-
derproblematiek: sport wil een
strikte scheiding van de seksen
en dus is er voor sommige
transgenders en interseksen
geen plaats in topsport. Daar
komen processen van. Maar het
beste voorbeeld van een subcul-
tuur die een eigen weg was
ingeslagen was de overmedica-
lisering, c.q. doping. Ook daar
zijn buitenstaanders nodig
geweest om de sport terug in de
juiste koers te krijgen.

Al die uitzonderingen voor
de sport staan onder druk en
dat geldt ook voor de relaties
tussen de atleten onderling en
tussen coaches en atleten. In de
problematiek van de transfers
en de overmedicalisering heeft
de sport nagelaten zichzelf te
reguleren en het resultaat was
een set maatregelen die inmid-
dels hun doel ver zijn voorbijge-
schoten. De sport neemt dit
probleem van grensoverschrij-
dend gedrag best ernstig want
als de maatschappij er zich mee
bemoeit, meestal niet bezwaard
door al te veel kennis en opge-
jaagd door de (sociale) media,
slaat de slinger door. 
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Antwoorden met open vizier en af en toe
een kwinkslag. Dries Mertens (30) krijg je
niet gek met vragen over Barcelona of
Chelsea. De interesse van beide Europese
topclubs charmeert de Rode Duivel, meer
ook niet. ‘Ik heb in Napels een heel 
mooi leven.’ 

“Er is veel gebeurd dit seizoen. Ik moet toegeven,
soms begint het te komen dat ik denk: ‘Wow, dit
is supermooi’.” 

Mertens heeft er met zijn 28 doelpunten een
topseizoen op zitten bij Napels. Hij is na vier jaar
in de Serie A een halve Italiaan. De schijnwerpers
storen hem niet. Gebruinde huid, de haren mooi
in de plooi. Alles tiptop, zowel op als naast het
veld. Het is niet onlogisch dat hij onlangs zijn con-
tract verlengde bij Napels. “Ik ben blij dat het rond
is. Ik heb ginder een heel mooi leven. (lacht) Ik
zou zeggen, iedereen mag eens langskomen. Het
is er leuk wonen... en voetballen, natuurlijk.” 

‘Napule è mille culure’ zingt Pino Daniele in
‘Napule è’, een van Mertens zijn favoriete liedjes.
Een ode aan de stad. Napels heeft duizend kleuren.
Je zou voor minder willen blijven.

Chelsea
Toch moet hij even getwijfeld hebben. Er was de
afgelopen maanden bijzonder veel interesse voor
onze landgenoot. Vlotscorend, polyvalent en er
staat een goed hoofd op. Interesse uit Italië –
“maar ik kan en wil geen transfer maken naar een
andere Italiaanse club” – en ver daarbuiten.
Europese topclubs als Barcelona en Chelsea lonk-
ten naar de flankaanvaller. 

“Het is logisch dat er interesse komt voor een
speler die nog één jaar onder contract ligt”, zegt
Mertens. “En natuurlijk is het soms moeilijker als
er andere clubs komen en je hoofd wat gek maken.
Barcelona? Met hen had ik zelf geen contact. Het
kan kloppen dat ze interesse toonden. Zoiets
streelt je ego en is fijn om te horen. Alleen, het zou
als back-up zijn voor die drie voorin (Messi,
Suárez en Neymar, FDZ). Dan speel ik liever.
(grijnst) Ik heb al genoeg op de bank gezeten. 

“Van Chelsea was er ook interesse – al heeft
Conte me nooit gebeld. Het was ook een hele
andere situatie. Zij spelen volgend seizoen veel
wedstrijden. Ik zou dus wel in hun plannen gepast
hebben. Sowieso had ik één op de twee matchen
gespeeld. Maar in mijn hoofd had ik nooit de
intentie om Napels te verlaten. Ik ben er echt
supergelukkig. Als je ergens iets kunt winnen,
denk ik dat Napoli een van de mooiste clubs is om
dat te doen. Volgend seizoen kan leuk worden. De
trainer blijft en ik hoop het grootste deel van de
ploeg ook.”

Eén ding vindt Mertens jammer. Dat hij net
geen topschutter werd in de Serie A. Edin Dzeko scoorde er eentje meer. “Het had de kers op de

taart geweest. Misschien volgend jaar. Ik heb er
heel veel zin in. En ik ga ervan uit dat ik dan nog
steeds in de spits sta.”

Door zijn goede prestaties in Italië lijkt Mertens
ook bij de nationale ploeg eindelijk een vaste
basisplaats te hebben. Niet langer de supersub,
niet langer de joker, wel een basisspeler onder
bondscoach Martínez. “Mijn seizoen heeft mis-
schien wel wat dingen veranderd, maar ik beslis
niet wie er speelt. We zien wel wat de coach zegt.”

Te beginnen met de wedstrijden tegen Tsjechië

en Estland. Terwijl collega-voetballers op reis zijn,
moeten de internationals nog twee wedstrijden
afwerken. “We zijn het al gewoon”, besluit
Mertens. “Het is altijd wat moeilijk als de vakantie
begint. Toch gaan we er ons voor opladen. Als je
hier bent, kun je beter alles geven.” (FDZ)

Een aantal Rode Duivels
weigert zondag deel te
nemen aan een opdracht
ten behoeve van de
sponsors. Die reactie
komt er als gevolg van 
de afschaffing van 
de portretrechten.

De volgende dagen legt de
voetbalbond een nieuw pre-
mievoorstel op tafel bij de
Rode Duivels, maar intussen
krijgt ze af te rekenen met een
reactie van een aantal Rode
Duivels ten gevolge van de
afschaffing van de portret-
rechten. In het kader van de

aanslepende premie-onder-
handelingen voor de volgende
toernooien werden in maart
de portretrechten van de Rode
Duivels afgevoerd, samen met
de stille handelsvennootschap
(SHV) waarin die rechten wer-
den gedeponeerd. 

Eén premiestelsel 
Het idee was toen om alle ver-
goedingen van de Duivels in
één premiestelsel te steken.
Maar omdat er daaromtrent
nog geen akkoord is, weigert
een aantal Rode Duivels mee
te werken aan de op til zijnde
sponsoractiviteiten.

Zondag stelt de voetbal-
bond de internationals een
halve dag ter beschikking van
sponsors als BMW en ING,
later op de week is een tweede
sponsorsessie van een halve
dag voorzien. Een aantal
Rode Duivels is van plan om
daar hun kat naartoe te stu-
ren. 

De sponsoractiviteiten
maken gebruik van de por-
tretrechten van de internatio-
nals. En vermits er op dat vlak
geen enkele overeenkomst of
vergoeding meer is, vinden
belangrijke Rode Duivels dat
zij in dat opzicht ook geen
verplichtingen meer hebben. 

Bij de voetbalbond is men
zich bewust van het probleem
en hoopt men tegen zondag
tot een compromis te komen.
(RN)

► Thorgan Hazard, Dries Mertens, Romelu Lukaku en Kevin Mirallas op training in Tubeke. 
De Duivels stomen zich klaar voor de partij tegen Tsjechië. © PHOTO NEWS
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‘Barcelona? Ik zat al
genoeg op de bank’

Oefeninterland België-Tsjechië,
maandag om 20.45 uur, 
live op Canvas

Rode Duivels weigeren
sponsoropdracht

Coach Martínez:
‘Zoveel wisselen
als we kunnen’
Roberto Martínez ziet de oefen-
interland tegen Tsjechië als een
gelegenheid om een algemene
troepenschouw te houden. De
bondscoach is van plan om
zoveel mogelijk spelers in actie
te laten komen. De inzet van de
match tegen Tsjechië is voor
Martínez duidelijk. “Het is een
voorbereidingsmatch voor de
WK-kwalificatiematch van vrij-
dag in Estland. Dat is ook de
reden waarom ik een uitge-

breide groep selecteerde.
We gaan zoveel wisselen
als we kunnen. Ook voor
spelers die niet veel speel-
den in de nationale ploeg,
is dit een gelegenheid om
te tonen welk niveau ze nu

halen.” (RN)


