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Olympische stage

e kop is eraf. Het Belgisch Olympisch
en Interfederaal Comité (BOIC) heeft
de voorbije weken verzamelen ge-
blazen voor de klassieke preolympi-
sche stage. Een mislukte uitstap naar
Sevilla niet te na gesproken – de
tapas tour eindigde toen net niet in
een vechtpartij – was het sinds 1991
gebruikelijk om de hele equipe op
Lanzarote uit te nodigen.

Wie de stage van 1995 heeft meegemaakt,
spreekt nog over de ‘vergaderingen’ in de
late, soms nachtelijke uren, overgoten met de
nodige wijn en heel af en toe eindigend in
agressie of in het verkeerde (atleten)bed. Het
belette het Belgische olympisch team niet om
een jaar later in Atlanta het beste resultaat
ooit neer te zetten, met zes medailles waaron-
der twee keer goud.

Club La Santa is heel erg oké als trainings-
omgeving, maar de Gloria Sports Arena in
Belek aan de Turkse Riviera is gewoon top.
Het is er iets kouder, maar
meer sporten kunnen er 
terecht in ideale omstandig -
heden. Zo is België een 
hockeyland geworden en 
hockeyen doe je op een goed
kunstgrasveld. Dat hebben ze
in Belek. Hoe het bedrijf Glo-
ria die Sports Arena van hen
onderhoudt en financiert is
een groot mysterie, maar zo-
lang het daar draait moet dat
de minste van de Belgische
zorgen zijn.

Het was de deelnemers
aan deze achtste preolympi-
sche stage verboden om
openlijk alcohol te drinken.
Die oekaze, waar meer goede
dan slechte argumenten voor
zijn, kwam vanuit het BOIC
zelf. De olympische cultuur-
omslag is daarmee compleet.
Ik heb de tijd nog meegemaakt dat op het
BOIC de stafmeetings een uur werden verlaat
en halfweg werden onderbroken door de 
secretaresse van de secretaris-generaal die 
de bestellingen voor het aperitief kwam op-
nemen.

Het BOIC hoopt op tien medailles. Dat is
geen echte prognose, meer een soort wishful
thinking. Op basis van de resultaten op EK’s
en vooral WK’s in olympische disciplines en
rekening houdend met de concurrentie van
steeds sterker wordende sportlanden – nu
komt Japan er nog eens bij – én steeds meer
kleine landen die zich specialiseren in een
sport waar ze goed in zijn, is een prognose
tussen vijf en zeven medailles voor België veel
correcter.

Is het BOIC veranderd? Dat vroeg ik aan
collega’s die de ooit zo eerbiedwaardige in-

stelling al een tijdje kennen. Niet echt, von-
den ze. Wat vind jij van het BOIC en de sfeer
op deze stage? Dat vroeg ik dan weer aan col-
lega’s die er voor het eerst bij waren en al heel
wat kilometers in de topsport hebben. De
kwalificatie varieerde van oubollig, heel erg
francofoon, tot ‘is het dat maar?’. Ikzelf vond
de sfeer al bij al relax en dus goed om als jour-
nalist mee te maken.

Het BOIC wil de motor zijn van de topsport
in België, maar is het niet (meer). Het top-
sportpad werd meer dan twintig jaar geleden
verlaten en dat hebben ze nog niet helemaal
teruggevonden, zoveel is duidelijk. Gaande-
weg zijn ze verveld tot een selectiebureau
voor olympische atleten, en toen ook dat weg-
viel door de strenge internationale limieten
en quota werd het een tweejaarlijks logistiek
centrum met onlangs een zware focus op
marketing.

Het blijft een vervelende vaststelling dat als
het BOIC niet zou bestaan, er meer recht-

streekse financiële steun naar
de topsport zou gaan. Al te
veel sponsoring, geld van de
Nationale Loterij en vooral
veel energie gaat nog steeds
op aan behoeften creëren en
organiseren van activiteiten 
in de rand die met topsport
weinig vandoen hebben.

De meerwaarde van het
BOIC is klein. Van elke top-
sporteuro in dit land gene-
reert het BOIC 7,5 cent –
ongeveer wat ze van de over-
heden en de Nationale Loterij
krijgen – maar het heeft praat-
jes voor een hele euro. Zo
zette de voorzitter van het
BOIC zich op een slide op ge-
lijke hoogte met de ministers
van Sport, van een overschat-
ting gesproken.

Gelukkig heeft de nieuwe
wind die al een tijd door de Vlaamse topsport
waait inmiddels ook het BOIC bereikt. Hulde
wie het toekomt: het hockeysucces is dan wel
voor het grootste deel betaald met Vlaams
geld, de dromers in dat verhaal kwamen uit
het BOIC. Misschien, heel misschien is er zelfs
een kentering in de maak. Er is een nieuwe
sportdirecteur aangetreden met Olav Spahl,
een man van staal vergeleken met zijn voor-
ganger Eddy De Smedt, en in het departe-
ment topsport is met Bob Maesen zowaar ook
een ex-topatleet/olympiër beginnen te wer-
ken. De eerste ooit, dat zegt alles.

Na Tokio kiest het BOIC een nieuwe voor-
zitter in de plaats van Pierre-Olivier Beckers.
Wie dat wordt maakt niet uit, als het maar 
iemand is met een (top)sportverleden die niet
direct zit te azen op een adellijke titel en het
IOC-lidmaatschap.

De Belgische hockeyspelers Simon Gougnard (links) en Victor Wegnez maken zich klaar voor
enkele testen in het water tijdens de olympische stage in Belek, Turkije. © BELGA
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AA Gent pakt thuis 25 op 27
dankzij Oekraïense connectie

AA Gent klopte met Zulte
Waregem een concurrent
voor play-off 1. Met dank
aan de Oekraïnse 
connectie: Plastoen 
ruimde achteraan alles op, 
Bezoes en Jaremtsjoek 
zorgden voor de goals.

AA Gent is al 15 wedstrijden on-
geslagen in de Ghelamco Arena:
2 keer speelde het gelijk, 13 keer
pakte het de volle pot. De zege
tegen Zulte Waregem was het
resultaat van knap combinatie-
voetbal met als regisseur Vadis
Odjidja, die bij het tweede doel-
punt misschien wel de assist
van het jaar doneerde. 

Binnen het sterke collectief
kan niemand naast de inbreng
van de Gentse Oekraïners kij-
ken.  Roman  Bezoes beukte al
na twee minuten de poort open
met een geweldig afstands-
schot, na knap werk van zijn
maatje Roman Jaremtsjoek. 

“In het verleden zocht Be-
zoes vaak de moeilijkste oplos-
sing”, zei coach Jess Thorup.
“Nu vindt hij op de tien veel
meer het samenspel met zijn
medespelers. Hij gaat pressen,
heeft een groot loopvermogen
en zijn tackles zijn uitstekend.
Je ziet een offensieve speler niet
vaak zo hard werken.”

Hard werken, dat doet ook
Jaremtsjoek diep in de spits. 
“Jaremtsjoek is een constant 
gevaar als je hem ruimte geeft”,
zag Francky Dury zaterdag-
avond. Drie keer scoorde hij,

slechts eentje telde. Een keer
werd Jaremtsjoek terecht afge-
vlagd, een tweede keer was er
op de VAR-lijn vanuit het busje
nauwelijks of geen verschil met
de laatste verdediger te zien. “Ik
vind dat de VAR soms raar doet,
maar ik leg me daarbij neer”,
zei Jaremtsjoek. Hij maakte dit
seizoen al zeventien goals,
waarvan tien in de competitie. 

Achteraan hield AA Gent al
voor de zevende keer de deur
dicht. Wat een verschil met 
vorig seizoen, toen de Buffalo’s
nagenoeg in elk duel een goal
slikten. In die metamorfose
mag Igor Plastoen zijn aandeel
opeisen. “Voor mij was Plas-
toen de man van de match”, zei
Thorup. “Hij vocht voor elke
bal, was vaak op de goede plek
om te ontzetten en hij deed het
uitstekend in de duels met Cyle
Larin, die een van de beste aan-
vallers in de competitie is.” 

Thorup had zijn verklaring
voor de stap die zijn  Oekraï-
ners  gezet hebben. “Als je ze
vertrouwen geeft, gaan ze voor
je door het vuur. Ze zitten in-
tussen ook bij de nationale
ploeg. Ze willen straks alle drie
spelen op het EK.” (RN)

‘Bezoes zet druk,
heeft een groot
loopvermogen en
zijn tackles zijn
uitstekend’

JESS THORUP
COACH AA GENT

Vandevoordt
jongste keeper op
kampioenenbal?

Maarten Vandevoordt is op weg
om een plaats in de geschiede-
nisboeken te veroveren. Als hij
morgen onder de lat staat tegen
Napoli wordt Vandevoordt de
jongste doelman ooit in de
Champions League; een reden
om hem niet te laten staan na
zijn match tegen Cercle Brugge
(1-2) is er niet. Vandevoordt zal
dan 17 jaar en 287 dagen zijn.
Het record is tot op heden in
handen van een andere Belg.
Mile Svilar was 18 jaar en 52 da-
gen toen hij met Benfica tegen
Manchester United speelde. Het
podium wordt vervolledigd
door Iker Casillas, die in 1999 18
jaar en 118 dagen was bij zijn
debuut voor Real Madrid. (KDZ)

Rouches redden punt 
met negen spelers   
Standard slikte tegen Moes-
kroen twee domme tegengoals,
twee rode kaarten en sleepte
toch een 2-2-gelijkspel uit de
brand. Emond bracht de Rou-
ches al na zes minuten op voor-
sprong. De Luikenaars contro-
leerden, domineerden, maar
vergaten de wedstrijd dood te
maken. Zoals wel vaker ge-
beurd is de laatste weken. 

Een minuut voor de rust had
Aleksandar Boljevic iets moois
in gedachten. De Montenegrijn
probeerde een bruggetje tien
meter voor de eigen rechthoek,
verloor de bal en wandelde rus-
tig terug. Mohamed zette voor,
Perica trapte binnen. 

In het begin van de tweede

helft pakte Mpoku rood omdat
hij Van Durmen aantrapte. Te-
rechte beslissing van Boterberg.
Eentje die hij in het absolute
slot herhaalde door Carcela uit
te sluiten. 

Er gebeurde in het slotkwar-
tier van alles op Le Canonnier.
Bastien schreeuwde om een
strafschop en kreeg die niet –
“zulke beslissingen keren terug
en zijn niet altijd in ons voor-
deel”, vond Preud’homme –,
Perica trapte Moeskroen op
voorsprong nadat Vojvoda
domweg onder een bal was
doorgegaan, en Avenatti schoot
op de lat. Tot Lestienne alsnog
de 2-2 tegen de netten
schoot. (FDZ)

AA Gent-verdediger Igor Plastoen maakte indruk tegen Essevee.
‘Voor mij was hij de man van de match’, zei zijn coach. © BELGA
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Was Peggy niet bij mij geweest, 
dan was ik dood

ROGER DE VLAEMINCK HEEFT EEN NIEUWE LIEFDE, IN ‘HET NIEUWSBLAD’

Zulte Waregem 0

AA Gent 2

Uitslagen eerste klasse A Stand eerste klasse A

W.-BEVEREN 0-4 ANTWERP
20’ 60’ Lamkel Zé 0-2, 86’ Mbokani (pen.) 0-3, 
90+2’ Gano 0-4

KV MECHELEN 1-1 KV KORTRIJK
76’ Ezekiel 0-1, 78’ De Camargo 1-1

AA GENT 2-0 ZULTE WAREGEM
2’ Bezoes 1-0, 28’ Jaremtsjoek 2-0

CERCLE BRUGGE 1-2 RACING GENK
34’ Ito 0-1, 65’ Somers 1-1, 70’ Berge 1-2

STVV 1-2 CLUB BRUGGE
20’ Boli 1-0, 44’ Balanta 1-1, 85’ Ricca 1-2

MOESKROEN 2-2 STANDARD
6’ Emond 0-1, 44’ 81’ Perica 2-1, 90+4’ Lestienne 2-2

ANDERLECHT 0-0 CHARLEROI

EUPEN 1-0 KV OOSTENDE
78’ Embalo 1-0

1. Club Brugge 17 13 1 3 38-7 42

2. AA Gent 18 10 3 5 37-20 35

3. Standard 18 10 4 4 35-19 34

4. Antwerp 18 10 4 4 37-24 34

5. Charleroi 17 9 3 5 26-16 32

6. Zulte Waregem 18 8 6 4 26-21 28

7. KV Mechelen 18 8 6 4 28-27 28

8. Racing Genk 18 7 7 4 26-26 25

9. Moeskroen 18 5 5 8 25-24 23

10. STVV 18 6 8 4 20-31 22

11. Anderlecht 18 5 6 7 21-21 22

12. Eupen 18 5 9 4 15-29 19

13. KV Kortrijk 18 4 10 4 24-31 16

14. KV Oostende 18 4 11 3 20-34 15

15. Waasland-Beveren 18 2 11 5 14-37 11

16. Cercle Brugge 18 2 14 2 16-41 8

Belgisch voetbal


