
manager bij het Belgisch Olympisch en Interfe-
deraal Comité en sedert dit jaar afdelingshoofd
topsport bij Sport Vlaanderen, houdt een slag
om de arm. “Het zal van details afhangen of
alle favorieten ook effectief dat podium halen.
Er is wel sprake van een veranderde mentali-
teit: het doel is een medaille. Ik was vorig jaar
bij het WK hockey en toen onze ploeg na een
zinderende prestatie Duitsland had geklopt
waren ze daar blij om, maar niet uitzinnig blij.
Neen, de focus was het behalen van de wereld-
titel en dat is hen ook gelukt.

“Die mentaliteitswijziging beogen we ook bij
andere sporten. Het is onze taak om structu-
reel die lat te leggen bij de medailleambitie en
dat proces te ondersteunen. De bonden heb-
ben dat opgepikt.”

UITSTERVEND RAS
Onlangs is ook een nieuwe minister aangetre-
den. Voor een extern verzelfstandigd agent-
schap als Sport Vlaanderen is het dan altijd
weer op eieren lopen omdat
nieuwe excellenties graag de
rekbaarheid van het adjectief
verzelfstandigd uitproberen.
Sport is zo’n ambtsbevoegd-
heid waarmee een minister
graag uitpakt en van Ben
Weyts (N-VA) wordt verwacht
dat hij meer in de picture zal
willen lopen dan zijn voor-
ganger Philippe Muyters. Tot
nog toe hoor je geen klach-
ten.

Paul Rowe: “We hebben al
een paar vergaderingen
gehad met de minister en die
zijn heel goed verlopen. Er is
ons vanaf 2020 zelfs recur-

rent 2 miljoen euro meer beloofd voor de top-
sport, waardoor we nu in Vlaanderen onge-
veer 25 miljoen ter beschikking hebben.”

Topsport en sport in het algemeen blijven
beschamend ondergefinancierd vergeleken bij
cultuur. De subsidiëring volgt ook niet langer
de trend van meer en betere topsporters en
het fel verbeterde topsportklimaat. Ooit kreeg
Sport Vlaanderen zijn quotum topsporters met
een tewerkstellingscontract niet vol. Vandaag
is het drummen voor een plaatsje.

Tom Coeckelberghs: “We hebben nu veertig
atleten met een tewerkstellingscontract en 24
topsportstudenten. Atleten die niet presteren
zullen iets sneller ter discussie staan, daar
waar in het verleden al eens wat respijt werd
gegeven.”

Hoewel de nationale ploegen het steeds
beter doen, is er hoegenaamd geen sprake van
één lijn in de Belgische topsportpolitiek. De lat
ligt in Franstalig België een stuk lager dan in
Vlaanderen en dat leidt eerder tot frustratie

aan Vlaamse kant dan tot re-
sultaten bij de Franstaligen.
Uit de topsportindex, die re-
kening houdt met medailles
en topachtplaatsen, blijkt dat
de stijging sinds Rio 2016
(bijna een verdubbeling) vol-
ledig voor rekening is van
Vlaanderen. Ook de nationale
ploegen stellen het goed en
die drijven vooral op Vlaamse
middelen. De individuele
Franstalige topatleet lijkt stil-
aan een uitstervend ras. In
2019 was Nafi Thiam de enige
Franstalige die één van de ze-
ventien Belgische medailles
won.

19DeMorgen. ZATERDAG 09/11/2019

Mijn ouders hebben me verboden om 
tatoeages te laten zetten. Anders stond 
ik ongetwijfeld vol van boven tot onder

RODE DUIVEL MICHY BATSHUAYI IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’
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VANDEWEGHE
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Brugse Kabel

ls ik Club Brugge-speler was en ik
had op het veld gestaan woensdag,
dan weet ik niet hoe ik zou hebben
gereageerd. Ik heb ooit een mede-
speler via een paar harde trappen
tegen zijn kont op de juiste plaats in
het achterveld gezet (en geel gekre-
gen van de ref ) omdat hij weigerde
dekking te geven aan een zwak-
kere speler, waardoor we keer op

keer punten slikten. Het ging om volleybal,
maar dat maakt niet uit: die gast liet zijn pres-
tatie primeren op die van de ploeg en dat kon
niet.

Mbaye Diagne woensdag toen hij die straf-
schop nam (en miste) ten koste van Hans Van-
aken (die nooit mist)? Ik had hem vermoord,
zeker weten. Of ik had het geprobeerd en dat
zou slecht zijn afgelopen want het is een beer,
die Senegalees.

Bij Anderlecht zien ze de onervarenheid
van Michael Verscheuren niet langer als een
manco. Die had zich Diagne
laten afsnoepen door Club in
de laatste uren van de mer-
cato. Wat een geluk. Stel je
voor dat die egoïst in die
paars-witte kleedkamer met
misdienaartjes was gedropt.

Mbaye Diagne wordt bij
Club Brugge omschreven als
‘een mannetje’. In de krant
stond dat hij een foto had 
geweigerd met zijn nieuwe
Brugse shirt omdat niet de
juiste naam op zijn shirt was
geflockt. Het moest niet M.
Diagne zijn maar M. Jr. Diagne
omdat hij met de naam van
zijn zoon wilde spelen. Hij
zou ook hebben geweigerd
om individueel bij te trainen, stond niet in
zijn contract. Als dat allemaal klopt, was dat
al een reden om hem terug te sturen. Na een
wedstrijd waarin hij niet had gespeeld mani-
fest geen loopoefeningen willen doen, wat
moet je daarmee als trainer?

M. Jr. Diagne is geen mannetje, het is een
caractériel. Hij heeft onrust gebracht in de
kleedkamer van FCB en dat is een hele presta-
tie, want die hangt normaal beter aan elkaar
dan een Romeinse falanx. De breuklijn ligt
daar waar blank ophoudt en donker begint,
hoor je nu uit erg betrouwbare bronnen. De
blanke spelers (Belgen en één Nederlandse
captain) zouden Diagne gedwongen willen re-
patriëren naar Istanbul. De donkere jongens
zouden het voor Diagne hebben opgenomen
nadat die met zijn goedkope excuses kwam
op Instagram – “Sorry Club, ik had het zo niet
bedoeld”. Even excuseren, Dieu of Allah om
vergiffenis vragen en passons, dat is al te mak-
kelijk.

Toen Diagne bij zijn volle verstand de be-
langrijkste speler van zijn elftal desavoueerde,
maakte hij twee slachtoffers. Ten eerste zette
hij zichzelf neer als egomaniak en door te mis-
sen ook nog eens als stom kieken. Ten tweede
heeft hij Hans Vanaken, de motor van Club,
zwaar voor lul gezet en dat is nog het ergste in
de fall-out van deze rel. De nijdige opmerking
van Philippe Clement dat het de taak is van
journalisten om over de wedstrijd te schrijven
en dat de rest intern zal worden opgelost, was
evenmin erg slim. Club zou er beter aan doen
openlijk te communiceren over deze affaire.
En Diagne weg te sturen, uiteraard. In het an-
dere geval blijft dit leven, niet het minste bij
Vanaken, die zo al niet overloopt van zelfver-
trouwen.

De hamvraag blijft: is er nu sprake van een
Brugse Kabel? De Kabel was het ondergronds
verbond bij Ajax en het Nederlands elftal 
van halfweg de jaren 90 tussen vijf donkere
jongens, met onder meer Edgar Davids en

Clarence Seedorf als protago-
nisten. Hun ergernis lag in
het feit dat ze dachten dat
hun status (en salaris) te
maken had met hun huids-
kleur, dat de blanke jongens
werden voorgetrokken.

In Nederland ging het om
donkere Nederlanders die
zich benadeeld voelden te-
genover blanke Nederlan-
ders, dat is al een wezenlijk
onderscheid. Er is er een an-
dere, meer aannemelijke ver-
klaring voor die breuklijn in
de kleedkamer. Hans Van-
aken, Ruud Vormer, Brandon
Mechele, Mats Rits, Siebe
Schrijvers (en ik vergeet er

een paar) zien Club Brugge als een eindsta-
tion. Voor de buitenlanders – nu toevallig
veel Afrikanen, maar andere jaren kunnen
dat evengoed ic’en zijn – zijn Jan Breydel en
Basecamp Westkapelle tussenstations naar
betere oorden.

Het businessmodel van de Jupiler Pro
League, en van heel wat andere kleine com-
petities, is de import van goedkope, vaak
zwarte passanten in wie we voetbalsoftware
stoppen en de hardware wat verbeteren, met
de bedoeling die zo snel en zo duur mogelijk
door te verkopen. Diagne is een dure passant
en dan nog een huurling, de overtreffende
trap. Hij was ingevallen, versierde per onge-
luk een goedkope strafschop en dacht aan
zijn odyssee waaraan misschien een eind
kon komen: voor de zesde keer verhuurd,
hier is mijn ticket naar rust, naar een stabie-
ler bestaan, een Champions League-doel-
punt helemaal zelf afgedwongen. Niet dus,
Diagne terug naar afzender.

Club Brugge-huurling Mbaye Diagne is de pineut na zijn gemiste penalty tegen PSG. Hij krijgt
een fikse boete en komt voorlopig niet in aanmerking voor wedstrijdselecties. © PHOTO NEWS
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Remco Evenepoel
wielrennen (tijdrit)
Matthias Casse
judo (-81kg)
Red Lions (mannen)
hockey 
Nationale mannenploeg
paardensport (jumping)

Yves Lampaert
wielrennen (wegrit)
Emma Plasschaert
zeilen (laser radial)
Niels Van Zandweghe  & Tim Brys
roeien (lichte dubbeltwee)
Jelle Geens
triatlon

Claire Michel
triatlon
Jos Verlooy
paardensport (jumping)
Jorre Verstraeten
judo (-60kg)

EK-medailles

‘Ibrahimovic
gaat terug naar
AC Milan’

Zlatan Ibrahimovic keert terug
naar AC Milan. Dat zegt Don
Garber, een hoge functionaris in
de Amerikaanse profcompetitie
MLS. De 38-jarige Zweedse
aanvaller kwam de laatste tijd
uit voor LA Galaxy, maar daar
loopt zijn contract af. Ibrahi-
movic speelde tussen 2010 en
2012 al bij de Italiaanse club. 
“Hij is een van de interessantste
spelers uit onze competitie”,
meent Garber. “Logisch dat er
veel belangstelling voor hem is.
Inmiddels is duidelijk dat AC 
Milan hem heeft aangetrokken.”
In zijn 61 competitiewedstrijden
in de Serie A voor de Milanezen
maakte Ibrahimovic 42 doel-
punten. (ANP)

Jonathan Borlée verlaat
Everest met helikopter
De expeditie van de Belgian
Tornados in het Himalaya-
 gebergte zit er vandaag op. Eén
atleet moest passen voor de al-
lerlaatste afdaling: Jonathan
Borlée, uitgeput en ziek, werd
uit voorzorg met de helikopter
naar beneden gebracht. 

“Jonathan was afgepeigerd
door de vele inspanningen, zijn
verkoudheid en zijn hoest. Hij
kan in zijn huidige toestand
geen 1.000 meter afdalen en
600 meter klimmen”, zegt zijn
vader en coach Jacques Borlée.
“Maar hij heeft net als de ande-
ren zijn doel bereikt: het Ever-
est Base Camp.”

Het opzet van het avontuur
was dat de atleten zich zouden

overtreffen. Die opdracht is met
glans volbracht, constateert de
62-jarige trainer. “De hele maat-
schappij is gericht op analyse-
ren, op evalueren, maar in de
sport kan dat een rem zijn want
daarin draait het om emoties.
Ik twijfel er niet aan dat de Bel-
gian Tornados hier als team
sterker zijn uitgekomen. Tege-
lijk was het een goede hoogte -
stage, aan rode bloedlichaam-
pjes geen gebrek.” (VH)

Jacques Borleé:
‘Jonathan was
afgepeigerd
door de vele
inspanningen,
zijn verkoudheid
en zijn hoest’

‘Plasschaert
achtte het WK
zeilen minder
belangrijk dan 
het olympisch
testevent in Tokio,
vanwaar ze met
een goed gevoel is
teruggekeerd’
PAUL ROWE
ALGEMEEN DIRECTEUR 
SPORT VLAANDEREN


