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De nieuwe De Coubertin

n de Belgische sportkranten was het
amper een eenkolommertje waard, de
herverkiezing deze week van de Duitser
Thomas Bach als voorzitter van het Inter-
nationaal Olympisch Comité (IOC). Dat is
vreemd. Ten eerste is dat de hoogste
sportpolitieke functie in de wereld en ten
tweede is Thomas Bach de opvolger van
onze Jacques Rogge en aldus ook een
beetje zijn erfgenaam.

In 2013 haalde hij het van Richard Carrión,
Sergei Boebka, Ng Ser Miang, Denis Oswald en
Wu Ching-kuo. Alleen Carrión haalde een noe-
menswaardig aantal stemmen. Bach had in de
tweede ronde al 49 stemmen en Carrión maar
29.

Bach deed daarmee even goed als Rogge,
die in 2001 in Moskou ook al meteen in de
tweede ronde meer dan de helft van de stem-
men achter zijn naam kreeg. Wellicht is de
overwinning van Rogge op-
merkelijker dan die van Bach
omdat Rogge moest optornen
tegen de zelfverklaarde favo-
riet Dick Pound en de Koreaan
Kim, die een aantal leden had
proberen te paaien, zeg maar
om kopen.

Het was nimmer duidelijk
of Rogge in Bach zijn ge-
droomde opvolger zag, zoals
Samaranch niet kon verhullen
dat hij in ‘le docteur Rock’ zijn
dauphin zag. Rogge-Bach was
altijd al een speciale relatie en
wij buitenstaanders zullen
nooit weten wat het enigma
Rogge van Bach dacht. Hun
herverkiezing – Rogge in 2009
in Kopenhagen en die van
Bach eerder deze week – leek
ook erg op elkaar: geen tegenstander die het
aandurfde en dus alle stemmen pro, behalve
één tegenstem. Bach kreeg wel vier onthou-
dingen aan zijn broek.

Rogge kreeg een staande ovatie in een zaal
met sportkardinalen die hem voor nog eens
vier jaar op de hoogste sporttroon bevestig-
den. Hij geneerde zich voor zoveel gedweeh-
eid en die four more years, hij twijfelde toen al
of dat wel zo’n goed idee was. Achteraf beke-
ken was het dat niet, vooral de twee laatste
jaren waren een halve kruisweg door een
steeds slechter wordende mobiliteit.

Die arme Thomas Bach. Een arm of een
been had hij gegeven voor het moment de
gloire van zijn voorganger, toen in het Bella
Center in Kopenhagen. Niks daarvan. Hij
moest het in zijn mooie nieuwe hoofdkwartier
stellen met Teams, Zoom, Blackboard of welke
digitale vergaderingsoftware het IOC ook ge-
bruikt. Zijn kardinalen (m/v) verschenen op
schermen. 

Zoals Bach daar stond, leek hij captain Kirk

in Star Trek, klaar om zijn bemanning het
commando ‘warp speed’ te geven. Zijn com-
mando was een verzoek: nadenken over een
herwerkte olympische leuze. ‘Citius, altius,
fortius’, daar mag voortaan ook ‘simulius’ bij
(of zoiets), in de betekenis van samen. Dat is
dan weer de goeie ouwe Bach ten voeten uit:
dat kleine mannetje dat van bij zijn aantreden
als IOC-lid in 1981 vastbesloten was om ooit Sa-
maranch op te volgen. Bach de erfgenaam van
Rogge? Oké dan, omdat het niet anders kan,
maar toch vooral de nieuwe Pierre de Couber-
tin. “Nooit een meer ambitieus man ontmoet
dan Bach”, vertrouwde ridder Raoul Mollet,
de geestelijke vader van Rogge in België, mij
ooit toe. “Et comme il est dangereux ce type!”

Na acht jaar lijkt Bach zijn voorganger
Rogge definitief te zijn ontstegen en overste-
gen. Volgens het langst zetelende IOC-lid Dick
Pound (43 jaar inmiddels) zal Bach het IOC in

een betere staat achterlaten
dan hij het van zijn voorgan-
ger heeft gekregen. Het klonk
een beetje als een diskwalifica-
tie terwijl dat de normaalste
zaak van de wereld moet zijn.
Zijn verlies van Rogge bij de
presidentsverkiezingen van
2001 heeft hij nooit verteerd.

Rogge heeft structureel ge-
werkt. Hij heeft het Internatio-
naal Olympisch Comité van
binnenuit hervormd en het
aanzien gegeven van een mo-
dern bedrijf, waar de macht
ligt bij de goedbetaalde profes-
sionals en de verkozenen
hooguit dienen voor de façade
en het protocol.

Onder Rogge zijn de IOC-
leden een deel van hun macht

verloren toen ze niet meer naar de kandidaat-
steden mochten reizen. Bach heeft die IOC-
leden nog meer gekortwiekt toen ze ook niet
langer de steden konden kiezen. Tot vorig jaar
rond deze tijd zag het er nog naar uit dat hij
ongehinderd via Tokio naar zijn glorieuze her-
verkiezing zou dribbelen. En toen kwam co-
rona en gingen de Spelen niet door. De
grootste uitdaging voor het olympisme sinds
keizer Theodosius in 393 dat heidense feest
verbood. Om die zaak te managen kon Bach
terugvallen op zijn hoogst competente profes-
sionals, misschien dé grootste erfenis van
Rogge, samen met de geïntensiveerde strijd
tegen de doping.

Als Bach in 2025 als de postmoderne De
Coubertin aftreedt – met de nadruk op áls,
want er zijn geruchten dat hij er net als zijn
vriend Vladimir Poetin een termijntje zou wil-
len aan vastplakken – heeft hij dat te danken
aan Rogge, die het meeste puin van het ancien
régime van Marquis de Samaranch heeft ge-
ruimd.

Thomas Bach moet zijn herverkiezing als IOC-voorzitter alleen vieren in Lausanne. De andere
leden volgen de sessie via video. © AFP
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Ik had koorts en voelde me 
enorm slap. Het was alsof ik drie 
wedstrijden na elkaar had gespeeld

AXEL WITSEL ZAG AF DOOR COVID-19, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

Eden Hazard
weer in selectie
van Real Madrid

zinédine zidane doet het weer:
na amper drie groepstrainingen
wil hij eden Hazard voor de
leeuwen gooien. Anderzijds, wat
is eigenlijk de juiste aanpak van
Hazard? Bij zijn vorige spierbles-
sure nam zidane wel de nodige
marge en toen liep het toch
fout af. Zidane: “Eenmaal 
Hazard echt fit is, zal hij ver-
domd goed zijn.” ook Sergio
ramos zit weer in de kern en
krijgt deze middag tegen elche
speelminuten met het oog op
de Champions League- match
tegen Atalanta van dinsdag. in-
tussen wordt in de Madrileense
pers druk gespeculeerd over
een terugkeer van Cristiano 
ronaldo naar real. (SK)

D’Onofrio verlengt 
contract bij Antwerp
De geruchten over een terug-
keer naar Standard mogen de
prullenmand in. Luciano
D’Onofrio (65) zal ook volgend
seizoen de sportieve lijnen van
Royal Antwerp FC uitzetten. De
handtekening ontbreekt welis-
waar nog, maar dat is een for-
maliteit, bevestigt D’Onofrio.
“We hebben een mondeling ak-
koord voor één seizoen.”

Paul Gheysens, de grote baas
van Antwerp: “Het is de logica
zelve. Er is zelfs nooit over ge-
discussieerd, volgens mij is dit
gewoon een automatische ver-
lenging.” Een soort optie die ge-
licht werd dus? Gheysens lacht:
“Voetbal is altijd een beetje
mystiek, hé. Nee, alles staat of

valt met resultaten. Het feit dat
we met elkaar verder gaan, zegt
genoeg. We delen dezelfde filo-
sofie. Er is geen reden om iets
te veranderen.”

Een ander topic is Lior Refa-
elov. De Gouden Schoen is in
juni einde contract. “We heb-
ben een team met veel potenti-
eel”, meent Gheysens. “We zijn
nog steeds vooruit aan het lo-
pen. En Refaelov maakt deel uit
van het mooie verhaal dat we
aan het schrijven zijn. Het is nu
aan ons om alles rond zijn situ-
atie correct in te schatten.”

Naast dat van Refaelov lopen
ook de contracten van Die-
umerci Mbokani en Aurélio
Buta af in juni. (MVS)

 zo mooi
grotendeels behouden. “Ik heb Union nog in
vierde klasse weten spelen tegen de ploeg van
Nijlen”, herinnert Willems zich. Dat moet in het
seizoen 1982-’83 geweest zijn. “Ze hebben toen
met 1-0 verloren, maar ze hadden gigantisch veel
fans bij, zelfs in vierde klasse.”

In de cafés van het Sint-Gillisvoorplein, zoals
Brasserie Verschueren, Le Louvre en, jawel,
L’Union, is Union altijd dé club gebleven. Wie
zich daar met een geel-blauwe sjaal vertoont,
raakt meteen met de stamgasten aan de praat.
Achter de kassa van de plaatselijke videotheek
hangt zelfs een uitgeknipt krantenartikel over de
0-3-overwinning tegen Anderlecht in de beker,
in 2018; aan de muur van de inmiddels ter ziele
gegaan brasserie La Boule d’Or hing een foto van
Youssoufou Niakaté, de spits die toen een hattrick
scoorde.

“De grens in het Brusselse
voetbal heeft altijd in de buurt
van het kanaal gelegen”, duidt
Deswert. “Alles daarboven, in
Molenbeek, Koekelberg en Jette,
was voor Daring, later RWDM. Al-
les daaronder, in Brussel-cen-
trum en vooral in de Marollen,
was voor Union.” 

De rivaliteit tussen de twee
clubs kwam niet alleen naar vo-
ren in de Zwanzederby, maar
werd ook vereeuwigd in de legen-
darische Brusselse klucht Bosse-
mans en Coppenolle. Dit jaar
speelden de twee teams voor het
eerst in 35 jaar weer competitief
tegen elkaar. RWDM won de
Zwanzederby, een modderige
veldslag in Molenbeek, met 3-1,
terwijl Union in de twee andere
matchen (2-1 en 0-1) aan het lang-
ste eind trok.

Na de gewonnen thuiswedstrijd tegen RWDM
werden in het Dudenpark vuurpijlen afgestoken
om de overwinning op de rivaal te vieren: een
signaal dat de supporterskern van Union de laat-
ste jaren weer tot leven komt. “De bekerwedstrijd
tegen KV Mechelen, twee jaar geleden, was uit-
verkocht”, zegt voorzitter Muzio. “Ik denk dat
we volgend seizoen opnieuw een paar uitver-
kochte wedstrijden zullen meemaken, als de sup-
porters dan terug naar het stadion kunnen ko-
men tenminste.”

De laatste jaren trekt Union heel wat nieuwe
supporters aan. “Ik heb in 2017 samen met de
Union-supporters een boek gemaakt ter ere van
het 120-jarige bestaan”, vertelt Deswert. “Dan zie
je dat zowel oude als nieuwe supporters zich heel
erg verbonden voelen met de club.” Wie voet zet
in het Dudenpark heeft het immers moeilijk om
zich niet te laten verleiden tot de ouderwetse,
bijna familiale charme die Union uitstraalt. Zeker
nu dat nostalgische gevoel wordt gekoppeld aan
hedendaags succes is de club een ideale thuisha-
ven voor voetbalsupporters. “Als je in Brussel
komt wonen en je identificeert je met de stad,
kom je vroeg of laat ook bij het voetbal uit.
Daarom kom je in het Dudenpark nog oude Ma-
rolliens tegen, maar ook ingeweken Vlamingen

en eurocraten, en jonge bobo’s uit Sint-Gillis en
Vorst.” 

Ook in de bestuurskamer is Union veranderd.
In 2018 nam de Britse miljonair Tony Bloom, ei-
genaar van Brighton & Hove Albion, de club over.
Deswert: “Union groeide al onder de vorige voor-
zitter, Jürgen Baatzsch, en heeft met Bloom een
nieuwe stap gezet. De groei is heel geleidelijk ge-
beurd. De club is verder geprofessionaliseerd en
de onderbouw – de jeugdopleiding en de com-
munity building met de supporters – wordt heel
goed verzorgd. Union wil niet zomaar naar eerste
klasse gaan, ze willen daar blijven en er een rol
van betekenis spelen.”

Muzio: “Het eerste doel is om in 1A te blijven.
Hopelijk kunnen we een goed seizoen draaien
om daar nadien op verder te bouwen. Onze ul-

tieme ambitie reikt verder dan de
promotie, maar we doen de za-
ken stap per stap en seizoen per
seizoen. Al denk ik dat we de
ploeg en de staf hebben om met-
een in 1A mee te draaien.”

Alleen het stadion, dat zo’n
groot deel van de charme van den
Union herbergt, kan nog een eu-
vel zijn. Drie vierde van de tribu-
nes zijn niet overdekt, een hele
zijde bestaat uit ouderwetse
staanplaatsen en er is geen plaats
voor een viploge. “Het Joseph
Marienstadion is Belgisch erf-
goed, maar het brengt ook pro-
blemen met zich mee”, erkent
Muzio. “Er is weinig parking, er
is weinig ruimte om uit te brei-
den. We zijn in overleg met de
gemeente, maar we kijken ook
naar andere opties dan het Jo-
seph Marien, als dat nodig zou
blijken.” Ook het trainingscen-

trum, dat zich nu in Lier bevindt, moet terug
naar Brussel komen. Een termijn kan de voorzit-
ter op zulke plannen niet plakken.

SYMPATHIE VAN NEUTRALE FANS
Hoe dan ook wil Union, na 48 jaar, opnieuw zijn
stempel drukken op het hoogste niveau van het
Belgische voetbal. “Union zal niet voor een luttele
3.000 supporters spelen”, denkt Deswert. “Ze
zullen zich weer kunnen spiegelen aan andere
traditieclubs als Anderlecht, Beerschot en Ant-
werp. Dit is een gevallen grootheid die opnieuw
opstaat en op veel sympathie zal kunnen rekenen
van neutrale supporters.”

Zo zal de anders zo gezapige Brusselsesteen-
weg tijdens de weekends van het seizoen 2021-
’22 weer tot leven komen. En zo zal midden -
velder Mathias Fixelles, met vijf seizoenen in het
geel-blauwe shirt de cultspeler die ook het
nieuwe Union nodig heeft, zich weer kunnen op-
werpen als de dirigent van een Brussels suppor-
terskoor dat na de wedstrijd hun liefde voor hun
stad, hun stadion en hun club bezingt. 

“Bruxelles, ma ville, je t’aime / Je porte ton em-
blème / Tes couleurs, dans mon coeur / Et quand
vient le week-end / Au parc Duden / Je chante pour
mon club / Allez l’Union!”

‘Het Joseph
Marienstadion is
Belgisch erfgoed.
Maar er is weinig
parking of ruimte
om uit te breiden’

ALEX MUZIO
Voorzitter Union


