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Het WK-parcours is voor de punchers.
Dat ligt Thibau misschien nog beter.
Ik denk dat hij bevrijd is
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La Belgique de papa

orige week stond hier over de verkie-
zing van de nieuwe voorzitter van het
Belgisch Olympisch en Interfederaal
Comité: “Als de meest competente
kandidaat tot de juiste taalrol be-
hoort, 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 wordt ge-
kozen? Antwoord: omdat zwakke

mannen altijd kiezen voor andere zwakke
mannen en nooit voor verandering.”

Helemaal juist voorspeld, en helaas stem-
den zwakke vrouwen ook voor zwakke man-
nen. Heidi Rakels kreeg maar 33 procent van
de stemmen. Dat is beschamend en moet tot
denken aanzetten bij het BOIC maar meer nog
bij de Vlaamse sport en de vrouwen. Rakels
had twee nadelen: ze had haar kandidatuur re-
latief laat aangekondigd, maar haar grootste
manco was dat ze niet tot de cenakels van het
bondenlandschap behoorde.
Jean-Michel Saive zat al een
eeuwigheid in dat BOIC en
hoewel dat met deze instelling
evengoed een bewijs van on-
benulligheid kan zijn, ziet men
dat in het (nationaal) bonden-
landschap omgekeerd.

Verder had Rakels alleen
maar voordelen. Neem nu de
taalrol. Als een nationale in-
stelling in een door Vlaande-
ren gedomineerd domein in
haar 115-jarig bestaan welge-
teld vier jaar is geleid door een
Vlaming is daar niks fanatiek
Vlaamsgezind aan om die
Vlaamse kandidaat automa-
tisch te verkiezen boven de
Franstalige. Al was het maar
uit respect voor de taalrol die
het meeste geld opbrengt voor
de topsport en veruit de
meeste medailles haalt.

Op voorwaarde uiteraard dat de competen-
ties van de Vlaamse kandidaat minstens even-
waardig zijn aan die van de Franstalige. Inzake
intelligentie, competentie en bewezen verwe-
zenlijkingen: zelfs als de apparatsjik Saive naar
boven kijkt en een bril opzet, ziet hij niet eens
de hielen van durfondernemer Rakels. Komt
daar nog bij dat Rakels de eerste olympische
medaillewinnaar had kunnen zijn in het hoofd-
bestuur van het BOIC en bovendien een vrouw
is.

Neen, Saive is geen domoor, wel een ex-top-
per en een sympathieke gast. En slim. Na zijn
verkiezing zei hij dat alles prima loopt en het
steeds beter gaat met de olympische sport en
dat niks moet veranderen. Dat is wat het kies -
publiek van de nationale bonden wilde horen
en waarvoor ze hebben gestemd: meer van

hetzelfde. De sportieve realiteit is deze: 40 pro-
cent van de Belgische bevolking levert 20 pro-
cent van de medailles, maar eist de helft van
de macht op.

De financiële realiteit? Het BOIC hangt aan
het infuus van de gemeenschappen en van de
Nationale Loterij en verteert meer aan wer-
kingskosten dan het zelf opbrengt met sponso-
ring. De enige toegevoegde waarde van het
BOIC zit hem in de logistiek rond de Olympi-
sche Spelen. Rakels niet verkiezen is een ge-
miste kans, maar dan toch vooral voor de
Vlaamse sport die zich niet genoeg heeft gepro-
fileerd en dwingend opgesteld in de nationale
sportstructuren. Sport Vlaanderen had ook
meer kunnen doen. De minister van Sport had
meer kunnen doen. En de vrouwenbeweging
Change. De Taskforce Women & Sports van het
BOIC bestond het zelfs om niet voor Rakels te
stemmen. Per saldo levert het BOIC zelfs een
vrouwelijke bestuurder in. In 2021.

Er zit ook een voordeel aan
de niet-verkiezing van Rakels.
Voor de Vlaamse sport is het
beeld nu scherp: la Belgique de
papa bestaat nog steeds en is
nergens meer uitgesproken
dan aan de Boechoutlaan in
Laken. Dat maakt meteen dui-
delijk dat het BOIC tel qu’il
est niet kan blijven bestaan.

In het verlengde moet ook
het Belgisch bondenlandschap
op de schop. Het evenwicht
tussen de taalgemeenschap-
pen in de nationale sportbon-
den, die vaak niet meer zijn
dan lege dozen bemand (zel-
den bevrouwd) door lege hoof-
den, is een aanfluiting van de
sportieve realiteit. Eind de
jaren zeventig werd een aanzet
gegeven met de splitsing van
de sportbonden en dat trok

zich door in de jaren tachtig. Het is tijd voor
een tweede rondje politiek realiteitsbesef.

Wat daarbij kan helpen om het BOIC wakker
te schudden is een herziening van de Vlaamse
geldstromen, te beginnen met het jongeren-
project Be Gold. Ook voor de verdeling van de
gelden van de Nationale Loterij naar het BOIC
is een Vlaams fiat nodig, ja toch? Dat zou on
hold kunnen worden gezet. Tegelijk kan Team
Vlaanderen zelf beginnen met sponsorwer-
ving. Leg het BOIC financieel droog en des te
sneller zal het vervellen tot een administratief
vehikel voor de olympische vertegenwoordi-
ging. Een Belgische Olympische Associatie in
navolging van de British Olympic Association,
dat moet het einddoel zijn. De voorzitter van
de BOA is al bijna veertig jaar prinses Anne en
niemand die dat weet. Laten wij prins Laurent
nemen.

Kersvers BOIC-voorzitter Jean-Michel Saive geeft een toespraak in Antwerpen.
Hij wil voortgaan op de ingeslagen weg binnen de Belgische topsport. © BELGA
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70.000 fans zien droomrentree
van Ronaldo op Old Trafford
Hij kwam terug, hij
 glunderde en hij scoorde.
Twee keer zelfs tegen
Newcastle. Cristiano
Ronaldo heeft een succes-
volle rentree beleefd hij
Manchester United.

PATRICK VAN IJZENDOORN

Met twee doelpunten was de
36-jarige Portugees zaterdag-
middag de grote man bij een 
4-1-overwinning op Newcaslte
United. Hiermee neemt Man-
chester United de koppositie in
de Premier League over van
Tottenham Hotspur, dat met 
3-0 onderuit ging bij Crystal
 Palace.

Na een afwezigheid van ruim
twaalf jaar betrad ‘CR7’ een kol-
kend Old Trafford. Alles was
weer bij het oude. Het enige
waar de wereldster aan moest
wennen was het knielen voor
de wedstrijd, een antiracisme-
ritueel dat alleen in de Engelse
competitie gangbaar is. Hij ver-
gat het dan ook. 

Tegen een met man en on-
macht verdedigend Newcastle
United speelde hij als vanouds,
compleet met dribbels, versnel-
lingen en een enkele schaarbe-
weging.  Kort voor rust kwam
het moment waarop de 70.000
thuisfans in The Theatre of
Dreams zaten te wachten: een
doelpunt van hun afgod.
Newcastle-doelman Freddie
Woodman wist een van richting
veranderd schot van Mason
Greenwood niet onder controle
te krijgen, waarna Ronaldo van
dichtbij kon intikken. Het ty-
peerde de nieuwe Ronaldo. De

dribbelaar is nu vooral een
doelpuntenmaker, een spits
met een neusje voor het doel.

Na de onderbreking wist
Newcastle verrassend langszij
te komen toen de Spanjaard Ja-
vier Manquillo een tegenaanval
met een schuiver afrondde. De
vreugde bij de bezoekers was
van korte duur. Een paar minu-
ten later stuurde Luke Shaw

zijn nieuwe ploeggenoot met
een afgemeten pass de diepte
in. Ronaldo bleek weinig aan
snelheid te hebben ingeboet en
schoot de bal met zijn linker-
voet door de benen van de on-
gelukkige Woodman. Hij vierde
zijn tweede doelpunt voor ex-
tatische fans aan het Stretford
End. 

Ronaldo’s landgenoot Bruno
Fernandes stelde de zege veilig
met een fantastisch schot van
een meter of twintig. Invaller
Jesse Lingard scoorde nummer
vier. Manchester United gaat nu
samen met Chelsea aan kop. Bij
The Blues eiste een andere spits
die uit Italië is teruggekomen
de aandacht op: Romelu Lu-
kaku scoorde twee keer bij een
3-0-zege op Aston Villa.

De Portugees
vergat te knielen
voor de match,
een ritueel dat

alleen in Engeland
gangbaar is

Geplaagde 3x3
Belgian Lions
falen op EK

De 3x3 Belgian Lions hebben op
het EK in Parijs niet kunnen
schitteren. Ze zaten in een
groep met Servië en Oekraïne.
Elk land pakte één overwinning.
Een stunt van Oekraïne en een
negatief doelsaldo voor België
betekenden het einde. “Nie-
mand hield er rekening mee dat
Servië het onderspit zou delven
tegen Oekraïne”, zei Rafaël Bo-
gaerts. “Anderzijds moeten we
ook naar onszelf kijken. Over de
twee wedstrijden telden we 
23 punten, dat is te weinig.”
Eind juni vindt in Antwerpen
het WK plaats, de volgende
grote afspraak. Er loopt wel
nog een strafklacht tegen de 
Lions wegens fraude. (DBM)

Verstappen en Hamilton
eindigen in grindbak
Max Verstappen moet over
twee weken bij de Grote Prijs
van Rusland voor straf drie
plaatsen naar achteren op de
startopstelling. De stewards
hebben Verstappen aangewe-
zen als schuldige aan de botsing
met Lewis Hamilton in de Grote
Prijs van Italië. 

In de chicane raakten de Red
Bull en de Mercedes elkaar. Ver-
stappens bolide kwam los van
de grond, reed over Hamilton
en belandde in de grindbak bo-
ven op de voorkant van de Mer-
cedes. De zevenvoudige wereld-
kampioen werd in de cockpit
beschermd door de zogeheten
halo. De nummers één en twee
van het WK-klassement wandel-

den dan maar terug naar de
pits. 

Volgens Verstappen had Ha-
milton hem geen ruimte gege-
ven. “Als je met twee man door
een bocht gaat en één wil niet
meewerken, dan houdt het
op”, foeterde hij. De Brit had
een andere lezing. “Bij het aan-
remmen liet ik genoeg ruimte
aan de buitenkant voor een
auto. Ik ging voor hem de bocht
in. Ik denk dat Verstappen
daarna over de kerbstone heen
ging en tegen mij aan reed. Het
was ongelukkig.” 

Finaal bezorgde de Australi-
sche coureur Daniel Ricciardo
McLaren op Monza de eerste
zege sinds 2012. (ANP)

Cristiano Ronaldo trapt Manchester United naar de zege tegen
Newcastle in de Premier League. © AFP

Wout van Aert bewees gisteren
in Aberdeen dat hij helemaal
klaar is voor het WK. In een ko-
ninklijke sprint greep hij zijn
vierde ritwinst. Zo is hij de eer-
ste Belg sinds Nick Nuyens in
2005 die de Ronde van Groot-
Brittannië op zijn erelijst mag
zetten.

Op de Esplanade in Aber-
deen zou het aankomen op de
bonificatietijd. Klassementslei-
der Ethan Hayter had voor de
slotetappe nog vier seconden
voorsprong op de Belgische
kampioen, de sprintzege was er
tien waard. Van Aert koos slim
het wiel van Mark Cavendish en
counterde de sprong van André
Greipel. Hayter werd pas elfde.

Van Aert sluit week Groot-Brittannië af 
met vierde ritzege en eindwinst

“Het was een ongelooflijk
snelle etappe”, legde Van Aert
uit. “Mijn ploegmaats moesten
hard werken om er een sprint
van te maken. Als zij tot het
gaatje gaan, dan is de druk
groot om het af te maken.”

Op de erelijst volgt Van Aert
Mathieu van der Poel op. Die
ging twee weken later op het
WK in Harrogate in de regen
onderuit. Hetzelfde overkwam
Julian Alaphilippe: de laureaat
van 2018 schoot op het WK in
Innsbruck tekort. Van Aert
heeft niet met zijn krachten ge-
woekerd, zei hij. “Het was een
ontspannen weekje. Een mooi
parcours met steile klimmen,
perfect voor het WK.” (VH)

‘Als je ploegmaats
tot het gaatje
gaan, dan is 

de druk groot om
het af te maken’
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