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Sexploitatie

imone Biles heeft laten uitschijnen
dat Tokio 2021 wel eens niét haar
laatste Olympische Spelen zouden
kunnen zijn. Biles is niet de eerste de
beste. Ze is de allerallerbeste all-
roundgymnaste ooit, en dat uitgere-
kend zij overweegt om voor een
derde deelname aan de Olympische
Spelen te gaan, is een opsteker voor
een sport die de gewoonte heeft om

elke vier jaar van kindsterren te wisselen.
Biles zal 27 zijn als ze in Parijs aan haar

grondoefening begint en als ze dan nog all-
round zou turnen, zou dat even straf zijn als
de vier Olympische Spelen van Michael
Phelps. Is het dan gedaan met de kindsterren
in de gymnastiek? Welneen, er zullen altijd
trainers zijn die lichter en jon-
ger en kneedbaarder verkie-
zen boven volwassen
springveertjes als Biles of ele-
gante langpootmuggen als
Nina Derwael. Het geeft wel
aan dat een verhoging van de
minimumleeftijd naar acht-
tien jaar niet noodzakelijk
leidt tot sportieve devaluatie.

Er is nog wat dat aan die
sport mag veranderen en
neen, het gaat niet over de
psychische terreur. De Duitse
Sarah Voss gaf bij het begin
van de competitie het voor-
beeld: in de kwalificaties
sprong ze in een bodysuit.
Prompt leidde dat tot een wa-
terval van tweets, in gang
gezet door een Amerikaanse
journaliste die ook voor Team
USA werkt. Meer van dat, was
de teneur.

Zo’n bodysuit heten ze in de gymnastiek
ook wel eens een unitard en die naam komt
dan weer uit het ballet, waar ze (de mannen
dan vooral) al eeuwen in een spannend een-
delig pak dansen. In de gymnastiek is dat nog
niet ingeburgerd, maar wel wenselijk, als je de
reacties een beetje mag geloven. Overigens is
de unitard dan weer afgeleid van het woord
leotard, dat staat voor het klassieke gympakje.
Die leotard is genoemd naar de acrobaat Phi-
lippe Léotard die het pak zelf gebruikte voor
zijn optredens, met dien verstande dat de
mannenversie korte pijpen heeft. De leotard
van de vrouwen is aan de billen diep uitgesne-
den en hoe dieper, hoe beter.

U weet vast waar ik naar toe wil: een close-
up van een vrouwelijke gymnaste die met
open benen aan de brug naar de camera toe-
zwaait, is gênant voor de gymnaste. Er zijn lui
die zulke foto’s uitknippen en verzamelen,
maar dan om de verkeerde reden. Ik herinner
mij ooit een verhaal dat ik zelf schreef over de
trainer van Aagje Vanwalleghem die in een be-

sloten vergadering, waarvan de notulen mij
waren doorgespeeld, had geroepen dat zijn
meisjes niet mochten menstrueren.

Dat werd door de fotoredactie van deze
krant een beetje ongelukkig geïllustreerd door
een plaat van Aagje die met opengespreide
benen naar de lens kwam toezwaaien. Waarop
Aagje kwaad werd. Terecht. Oké, door som-
mige bodysuits van de mannen priemt ook
wel eens een bult, maar ik heb nooit begrepen
waarom vrouwen in al te nauwsluitende, niet
altijd flatterende maar vooral weinig verhul-
lende outfits aan sport doen en mannen niet.

Als één sport seksistische kledingvoor-
schriften heeft gehanteerd en nog steeds, dan
wel volleybal onder de heerschappij van de
Mexicaan Dr. Rubén Acosta. Die overigens he-

lemaal geen dokter was maar
ooit ergens een eredoctoraat
had gekregen en zich zo liet
noemen.

Onder de watch van Acosta
is beachvolleybal ooit olym-
pisch geworden. Een van de
voorwaarden om de sport in
Atlanta op de het programma
te krijgen, had betrekking op
de kleding. De mannen moch-
ten in wijde shorts en tank-
tops, de vrouwen moesten in
bikini

Beachvolleybal was al een
hele tijd erg populair in de VS
en werd steeds populairder.
Het was de enige Amerikaanse
balsport met betere kijkcijfers
voor de vrouwen dan voor de
mannen, waardoor de com-
mercials voor de vrouwenfina-
les duurder waren dan voor
de mannenfinales

De New York Times deed daar destijds on-
derzoek naar. Zij kwamen tot de vaststelling
dat het publiek bij beachvolleybal voor vrou-
wen voornamelijk bestond uit – ik citeer –
“niet al te hoog opgeleide mannen van mid-
delbare leeftijd die met één hand rond een
Budweiser en met de andere aan de crotch
(het kruis) ongehinderd naar bezwete, half-
naakte door het zand rollende mooie vrou-
wenlichamen kunnen kijken”. En als hun
vrouw er iets van zei, konden ze argumente-
ren dat ze naar topsport keken.

Laatst was er beachvolleybal in Qatar. Een
bikini dragen in volle openbare glorie en dat
op tv uitzenden in een moslimland, lag wat
lastig. De meeste teams opteerden voor een
bodysuit. Straks in Tokio blijven evenwel de
kledingvoorschriften gelden zoals die door
Acosta ooit zijn uitgevaardigd: de bikini mag
op de heupen niet breder zijn dan zes centi-
meter. Dat heeft niets vandoen met techni-
sche, fysieke of andere sportieve regels, maar
alles met sexploitatie van de sport.

De Duitse Sarah Voss verscheen in bodysuit in de zaal. © EPA
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De Engelse teams gaven hun fout openlijk
toe. Dat vraagt veel moed. Al kunnen 
we moeilijk doen alsof er niets gebeurd is

UEFA-VOORZITTER ALEKSANDER CEFERIN BEVESTIGT DAT DE SUPER LEAGUE-CLUBS EEN SANCTIE MOGEN VERWACHTEN, IN ‘MAIL ON SUNDAY’

Dimitri Van den Bergh is ge-
strand in de halve finale van de
Players Championship 9 in het
Duitse Niedernhausen. Hij gaf
een voorsprong uit handen en
verloor er van de Engelsman
Luke Humphries (7-6). De zege
was voor José de Sousa.

Van den Bergh nam tegen
Humphries een 0-4 en 4-6 voor-
sprong, maar de jeugdwereld-
kampioen van 2019, sloeg terug
en hing de bordjes gelijk. In de
beslissende leg kreeg Van den
Bergh een kans om het alsnog
af te maken, maar hij faalde,
waarna Humphries dubbel 20
wegprikte voor de overwin-
ning. In de finale verloor
Humphries kansloos van José

Dimitri Van den Bergh verspeelt 
royale voorsprong in halve finale

de Sousa (8-1), die een topdag
had. Hij gooide in de finale aan
een gemiddelde van maar liefst
114. De Portugees is de enige die
‘Dancing Dimi’ voorlopig wist
te kloppen in de Premier
League.

Geert De Vos (PDC-116) kon
zich voor de eerste keer plaat-
sen voor de derde ronde. Dat
gebeurde via een 6-4 overwin-
ning tegen de Welshman Martin
Thomas (PDC-116) en een 6-3 te-
gen voormalig BDO-wereldkam-
pioen Stephen Bunting (PDC-
17). Tegen de Ier Brendan Dolan
(PDC-33) kon de Oost-Vlaming
gelijke tred houden tot 3-3,
waarna Dolan afstand nam en
6-4 won. (BELGA)

Van den Bergh kon zich niet
plaatsen voor de finale in
Duitsland. © PHOTO NEWS

Neuville finisht
derde en staat
tweede in WK

Thierry Neuville werd in Kroatië
voor de derde maal in evenveel
WRC-wedstrijden derde. Het is
opvallend hoe de zesvoudige
vicewereldkampioen sinds de
komst van zijn nieuwe corijder
Martijn Wydaeghe berekender
rijdt en ook scoort in moeilijke
omstandigheden. Zaterdag
verloor Neuville de leiding na
een ongelukkige banden-
keuze van team Hyundai.
Neuville en Wydaeghe zijn nu
tweede in het WK op acht pun-
ten van de winnaar in Kroatië,
Sébastien Ogier. Neuville was
tevreden: “We hebben heel het
weekend alles gegeven en za-
ten op de limiet van wat moge-
lijk was met de wagen.” (JCA)

Vandoorne rijdt
wisselvallig in
Formule E

In de vijfde en zesde race van
het WK Formula E kende Stoffel
Vandoorne opnieuw een week-
end met hoogtes en laagtes. Op
zaterdag reed de West-Vlaming
in zijn Mercedes weer de pole-
positie, maar na een inbreuk te-
gen het bandenreglement
diende Vandoorne achteraan te
starten. In een doldwaze race
waarin heel wat rijders zonder
stroom vielen, eindigde hij als-
nog derde. Op zondag knalde
hij in de muur en gaf op. Des-
ondanks is Vandoorne tweede
in de WK-tussenstand achter
zijn teamgenoot Nyck De
Vries. De Vries won op zater-
dag, de zege op zondag was
voor Jake Dennis (BMW). (JCA)

Elise Mertens grijpt 
naast zevende WTA-titel 
Geen zevende WTA-titel voor
Elise Mertens (WTA 16) in Istan-
bul. In haar tiende finale werd
ze verrast door Sorana Cirstea
(WTA 58).

“Ik kwam er niet door van-
daag”, zuchtte Mertens die
maar zeven winners kon slaan
tegenover dertig van Cirstea.
“Zij speelde erg agressief en
toch constant. Zij geeft dan ook
nog weinig ritme. En mijn ni-
veau was niet 100 procent.”

De omstandigheden in Istan-
bul – elf graden, bewolkt en
winderig – hielpen Mertens ook
niet om haar beste tennis boven
te halen. Vooral de opslag was
niet op de afspraak, ook al liep
Mertens 5-2 uit in de tweede

set. “Het was mijn dagje niet”,
zei Mertens. “Ik geraakte nooit
in het juiste ritme. Het was de
hele dag aan het regenen en
met de wind zorgde dat voor
zware omstandigheden. Ik ben
blijven vechten maar ik voelde
dat ik er niet doorkwam.” 

In het dubbelspel won Mer-
tens aan de zijde van Veronika
Kudermetova haar dertiende ti-
tel door in 47 minuten Hibino-
Ninomiya met te verslaan. (FDW)

Sportfederaties 
moeten vooral aan
innovatie werken
Belgische sportfederaties
zijn de voorbije jaren
democratischer geworden,
maar op het vlak van inno-
vatie schieten ze tekort. 
Tot die conclusie komt een
nieuwe barometer.

In 2018 nam een onderzoeks-
team van de KU Leuven voor
het eerst de werking van Belgi-
sche sportfederaties onder de
loep, in opdracht van het Bel-
gisch Olympisch en Interfede-
raal Comité (BOIC): hoe ver
staan ze op vlak van goed be-
stuur? Toen buisden de federa-
ties, met een ‘good governance’-
score van 47. Een opvolgstudie
twee jaar later schetst nu een
positiever beeld: de score is ge-
voelig gestegen, naar 57.

De onderzoekers kijken
daarvoor naar verschillende pij-
lers van goed bestuur. In hoe-
verre zijn sportfederaties trans-
parant over jaarverslagen en
beleidsplannen, is er een dui-
delijke omschrijving van hoe
bestuursleden verkozen raken
en bestaat er een Aanspreek-
punt Integriteit? “Op vlak van
democratie en interne controle
zijn er duidelijke verbeteringen,
de transparantie van federaties
blijft helaas achterop hinken”,
zegt sportsocioloog Jeroen
Scheerder (KU Leuven), die het
onderzoek leidde.

Er is de laatste jaren steeds
meer aandacht voor goed be-
stuur in sportclubs, denk maar
aan het recente rapport over de
turnfederatie. “Sport is een

beetje de hekkensluiter, in sec-
toren als cultuur en onderwijs
hebben ze die verantwoorde-
lijkheid al veel langer opgeno-
men”, zegt Scheerder. Volgens
hem is het duidelijk dat het hui-
dige Vlaamse sportdecreet, dat
er kwam onder impuls van
voormalig minister Philippe
Muyters (N-VA), een verschil
maakt. Subsidies zijn daarbij ge-
koppeld aan bepaalde criteria
van goed bestuur. “Simpel ge-
steld: als je met geld over de
brug komt, zijn federaties be-
reid om stappen te zetten.”

Daar zit volgens Scheerder
een belangrijke les in. Want op
vlak van innovatie scoren de
Belgische sportfederaties niet
beter dan twee jaar geleden.
“Terwijl daar ook nood aan is,
het zou dus goed zijn om ook
daar een kader te creëren dat
federaties verplicht om te ver-
nieuwen.” Spitstechnologie
hoeft u zich daar overigens niet
bij voor te stellen: een klein
aantal federaties heeft niet eens
een eigen website. (MM)

‘Als je met geld
over de brug
komt, zijn 

federaties bereid
om stappen 
te zetten’

JEROEN SCHEERDER
SPORTSOCIOLOOG KU LEUVEN

Djokovic verliest
in thuistoernooi,
Nadal wint wel

Opschudding in Belgrado waar
Novak Djokovic (ATP 1) in zijn
thuistoernooi, georganiseerd
door zijn familie, in de halve fi-
nale een marathonduel met 5-7,
6-4, 4-6 verloor van Karatsev
(ATP 27). De Rus ging op zijn
beurt met 1-6, 6-3, 6-7 onderuit
in de finale tegen Matteo Ber-
rettini (ATP 10). Djokovic
toonde zich naderhand onze-
ker over het ATP 1.000-toer-
nooi van Madrid. De Serviër
verloor tien dagen geleden in
Monte Carlo ook al in de derde
ronde. Rafael Nadal (ATP 2)
bleef na een epische thriller van
3u38 tegen Stefanos Tsitsipas
(ATP 5) de baas in zijn thuistoer-
nooi in Barcelona. (FDW)

Mertens: 
‘Ik geraakte
nooit in het
juiste ritme’


