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BOIC GAAT KLACHT IN DIENEN NA SABOTAGE VAN DRIE BELGISCHE ROLSTOELEN OP DE PARALYMPICS, VIA BELGA
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BOIC-voorzitter

e sterkste voorzitter die het Belgisch
Olympisch en Interfederaal Comité
ooit had, was Raoul Mollet. Eentalig
Frans, dictatoriaal, geen fan van vrou-
wen tenzij ze spontaan voor hem gin-
gen liggen, maar anderzijds wel een
visionair. Hij had bovendien een
mooie eigenschap van sterke leiders:
hij koos steevast voor sterke figuren.
Wie hem intellectueel uitdaagde, die

wilde hij rond zich.
Mollet was het die Jacques Rogge naar het

hoofdbestuur van het olympisch comité haalde
en hem zijn opvolger maakte. Jammer genoeg
was er nog een andere sterke man die hij er eer-
der al had bijgehaald, en die ook veel ambitie
had. Twee hanen op het olympisch erf was te
veel. Adrien Vanden Eede won
het in de machtsstrijd van Jac-
ques Rogge die maar vier jaar
voorzitter was en wiens impact
dus beperkt bleef.

Vanden Eede volgde Rogge
op in 1992 en ging ten onder
aan alcoholmisbruik en malver-
saties. Na Vanden Eede werd
François Narmon verplicht om
Vanden Eede op te volgen. Hij
had jarenlang als penningmees-
ter het gesjoemel van Vanden
Eede óf niet opgemerkt, óf niet
willen opmerken en werd voor
zijn verantwoordelijkheid ge-
steld. Puin ruimen, of mee wor-
den gesleurd in een
onverkwikkelijke zaak die op
hem zou afstralen.

Narmon – de man van het
Gemeentekrediet, later Dexia –
was een bijzonder zwak voorzit-
ter en in die jaren verloor het BOIC al zijn glans
als superbond. Zijn opvolger in 2004 was Pierre-
Olivier Beckers van de Delhaize-groep. Zijn
spreuk toen hij in de adelstand werd verheven,
luidde ‘Cum deo at homines’, of ‘Met god maar
met mensen’. Geen mens die begreep waar dat
voor stond, en dat gold ook een beetje voor die
zeventien jaar dat zijn voorzitterschap heeft ge-
duurd. Dat is het op twee na langste, na de ne-
gentien jaar van de nazi-sympathisant Henri de
Baillet-Latour en de 24 jaar van Raoul Mollet.

Beckers zit inmiddels gebeiteld als IOC-lid en
doet nu een stap terug. Het BOIC dat hij achter-
laat, is een veredeld reisbureau dat – kort door
de bocht, maar wel de realiteit – meer geld op-
maakt voor het eigen (niet) functioneren dan
het van de gemeenschappen en de nationale lo-
terij toegestopt krijgt. Ik heb Beckers daar in
2006 al eens op gewezen, waarna hij totaal ver-
bouwereerd de woorden stamelde: “Il faut que
ça change”.

We wachten nog steeds op een beetje

‘change’ en misschien dat die er nu komt, want
volgende vrijdag wordt zijn opvolger gekozen.
Lange tijd leek dat een uitgemaakte zaak, zoals
zo vaak in die bonden. Jean-Michel Saive was na
zijn succesvolle tafeltenniscarrière opgenomen
in de bestuurderskringen van de Franstalige
sport en geraakte als atletenvertegenwoordiger
uiteindelijk ook binnen bij het BOIC, waar hij
zich handig naar een ondervoorzitterschap
maneuvreerde. Hij werd de laatste jaren ge-
groomd om Beckers op te volgen.

Begin juli raakte bekend dat ex-judoka Heidi
Rakels ook haar kandidatuur had gesteld en dat
was een domper op de olympische machinaties.
Rakels heeft een iets ander profiel dan Saive en
dat is voorzichtig uitgedrukt. Er is namelijk geen
enkele goede reden te bedenken om Rakels niet

te verkiezen boven Saive.
Tegenover de sportbestuur-

lijke ervaring van die laatste
heeft Rakels de troef dat ze niet
is bezwaard door die ervaring,
wat haar zal toestaan om de no-
dige veranderingen door te voe-
ren. Saive (ex-nummer één)
mag dan aan zeven Spelen heb-
ben deelgenomen, hij heeft op
die Spelen toch vooral het de-
vies deelnemen is belangrijker
dan winnen in daden omgezet.
Hij geraakte nooit verder dan
een kwartfinale. Rakels won
brons in 1992 en werd vijfde in
2000.

Saive heeft weinig of geen
opleiding genoten en maakte
carrière via de cenakels van de
Waalse partijpolitiek en admini-
stratie, twee communicerende
vaten. Rakels timmerde tegelijk

als judoka aan een succesvolle carrière en
haalde een diploma burgerijk ingenieur compu-
terwetenschappen. Na haar judo begon ze een
bedrijf dat wereldleider werd in de beveiliging
van bankensoftware. Dat heeft ze inmiddels
deels verkocht nadat ze een tijdlang als CEO zelf
de operationele leiding in handen had.

Saive is Franstalig. Rakels is Nederlandstalig.
Ze zou na Rogge nog maar de tweede Neder-
landstalige voorzitter van het BOIC kunnen wor-
den. In de 115 jaar dat deze superbond bestaat,
is die alleen tussen 1988 en 1992 door een Vla-
ming geleid. Ten slotte, niet onbelangrijk: Saive
is een man, Rakels een vrouw.

Als de meest competente kandidaat tot de
juiste taalrol behoort, de beste papieren heeft
én een ambitieus programma, en ze is ook nog
eens een vrouw, waarom is het dan lang niet
zeker dat die vrijdag wordt gekozen? Antwoord:
omdat zwakke mannen altijd kiezen voor an-
dere zwakke mannen en nooit voor verande-
ring.

Heidi Rakels kan de eerste vrouwelijke voorzitter van het BOIC worden. © PHOTO NEWS
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We willen er ten minste voor zorgen 
dat dit in de toekomst niet meer 
ongestraft kan gebeuren

Primoz Roglic wint voor derde
keer op rij Ronde van Spanje
Primoz Roglic heeft voor de
derde keer op rij de Ronde
van Spanje gewonnen. De
Sloveen van Jumbo-Visma
gaf zijn zege glans door de
afsluitende tijdrit over 33,8
kilometer van Padrón naar
Santiago de Compostela op
zijn naam te schrijven. Het
was zijn vierde etappezege.

Roglic won zijn derde Vuelta
met 4:42 voorsprong op de
Spanjaard Enric Mas in het al-
gemeen klassement. In de af-
sluitende tijdrit haalde hij de
renner van Movistar nog vlak
voor de finish in. De Australiër
Jack Haig van Bahrain werd op
7:40 derde. Het is het grootste
verschil met de nummer twee
en drie in zijn drie eindzeges
voor Roglic.

In de afsluitende tijdrit bleef
de 31-jarige Sloveen de Deen
Magnus Cort Nielsen veertien se-
conden voor. Thymen Arens-
man van Team DSM werd derde
op 52 seconden. Beste Belg in
de einduitslag is Steff Crass. Hij
werd twintigste op 1u22:06.

Roglic domineerde de derde
Vuelta waaraan hij deelnam ei-
genlijk van start tot finish. Hij
won de openingstijdrit in Burgos
en hoewel hij in de derde etappe
de leiderstrui kwijtraakte, hield
hij steeds een kleine voorsprong
op de belangrijkste concurren-
ten voor de eindzege en liep hij
seconde voor seconde verder
uit. Daarna gaf hij de leiderstrui
nog eens uit handen, zonder
zich er zorgen over te maken.

Pas met zijn indrukwekkende
zege in de zeventiende etappe
naar Lagos de Covadonga sloeg

hij een definitief gat. Hij rea-
geerde op een vroege aanval
van concurrent Egan Bernal en
ging op de slotklim alleen ver-
der. Hij zette Mas op meer dan
twee minuten, de andere klas-
sementsrenners volgden op nog
meer. In de afsluitende tijdrit
toonde hij zijn klasse door de
voor hem gestarte Spanjaard
nog te passeren.

Roglic boekte zijn tiende en
elfde zege van het seizoen. Eer-
der won hij drie ritten in Parijs-
Nice, een rit en het eindklasse-
ment in de Ronde van het
Baskenland, de olympische tijd-
rit en de eerste, elfde en zeven-
tiende etappe in deze Vuelta.

Roglic is na de Zwitser Tony
Rominger in de jaren negentig
en de Spanjaard Roberto Heras
(2003-2005) de derde renner
die de Ronde van Spanje drie
keer op rij weet te winnen. He-
ras raakte zijn zege van 2005
aanvankelijk kwijt wegens een
positieve epotest, maar kreeg
die overwinning in 2012 alsnog
terug nadat het Spaanse hoog-
gerechtshof had geoordeeld dat
de dopingstalen niet goed waren
bewaard. (ANP)

In de afsluitende
tijdrit bleef Roglic
de Deen Magnus
Cort Nielsen 

14 seconden voor

Colbrelli wint
Benelux Tour,
Mohoric slotrit

Sonny Colbrelli heeft de Bene-
lux Tour op zijn naam geschre-
ven. De Italiaan van Bahrain Vic-
torious verdedigde in de
slotetappe met succes zijn lei-
derstrui. De rit werd gewonnen
door Colbrelli’s ploeggenoot
Matej Mohoric. De Italiaan legde
de basis voor zijn eindzege za-
terdag met de ritoverwinning in
de zesde etappe. Hij won eerder
dit seizoen ritten in de Ronde
van Romandië en het Critérium
du Dauphiné. Ook pakte Col-
brelli de Italiaanse titel op de
weg. Colbrelli hield in het klas-
sement 29 seconden voor-
sprong op zijn ploeggenoot
Mohoric. Victor Campenaerts
werd derde op 1:14. (BELGA)

Van Aert schiet meteen
raak in Tour of Britain
Eerste koers sinds de Spelen,
eerste overwinning voor Wout
van Aert. En wat voor één. In
een sprint bergop liet hij we-
reldkampioen en specialist ter-
zake Julian Alaphilippe zowat
ter plekke. “Het ging om de
juiste timing”, zei Van Aert.

Sterk, sterker, Wout van
Aert. Hij is vijf weken onder de
radar gebleven, en gisteren was
Wout van Aert helemaal terug
in de Tour of Britain. Hij legde
zowat de hele brigade van De-
ceuninck-QuickStep over de
knie, om dan met grote voor-
sprong en schijnbaar gemak
zege nummer negen van het
seizoen binnen te halen.

Het leek natuurlijk makkelij-

ker dan het was, bevestigde Van
Aert. “Het was een superzware
sprint na een harde finale. Het
was de hele dag op en af, en in
de laatste twintig kilometer was
het volle bak koers. De snelheid
lag erg hoog. De eerste dag is
iedereen nog fris. Cavendish of-
ferde zich op onderweg, dat
was duidelijk. Het was een
groot gevecht om vooraan te
zitten. Mijn ploegmaats hebben
me goed geholpen. Dit is toch
wel een mooie overwinning.”

Natuurlijk, zegt Van Aert, is
het maar de Tour of Britain.
“De wereldtop is niet hier. Ik
had wel vertrouwen toen ik
naar hier kwam, dit maakt het
nog plezieriger.” (MG)

Roglic viert de eindzege met zijn ploegmaats. © AP

Max Verstappen kon zich eigen-
lijk geen betere dag wensen op
Zandvoort. Met bijna 70.000
landgenoten op de tribunes
won de Nederlander de Dutch
GP in de Noord-Hollandse dui-
nen en hij nam daarmee ook de
leiding in het WK-klassement
over van Lewis Hamilton.

“Dit was een goede dag”, zei
Verstappen, die moeite moest
doen om boven het applaus en
geschreeuw van het publiek uit
te komen. “De verwachtingen
waren natuurlijk heel hoog
voor dit weekend. Het is nooit
makkelijk om die waar te ma-
ken. Ik ben zo blij dat ik hier
heb kunnen winnen en de lei-
ding in het WK kon nemen. De

Verstappen viert zege voor uitzinnig
thuispubliek en wordt WK-leider

start was goed. Mercedes pro-
beerde het ons heel lastig te ma-
ken, maar we konden ze goed
counteren met de pitstops. We
kunnen heel tevreden zijn met
deze teamprestatie.”

Langs de baan schoot vuur-
werk de lucht in toen Verstap-
pen na 72 rondes als eerste over
de finish was geracet. “Dit was
episch, je bent briljant”, zei
teambaas Christian Horner van
Red Bull over de boordradio.
“Je hebt je thuisrace gewonnen.
Geniet van de uitloopronde en
het podium.” Verstappen be-
dankte zijn team direct over de
radio. “Bedankt jongens, gewel-
dige strategie. Ik heb genoten
van die 72 rondes hier.” (BELGA)

‘Dit was episch, 
je bent briljant. Je
hebt je thuisrace

gewonnen’
CHRISTIAN HORNER
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