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Sportgala

met de afstandsbediening. Haast niemand keek. 
De marathon stond op alle schermen. Iedereen 
keek, ook al is een marathon even spannend als 
gras zien groeien.

Abdi op één is zondigen tegen mijn eigen 
huisregel die de pure prestatie, ontdaan van alle 
franje, laat doorwegen. Voor Abdi wordt even-
wel een extra dimensie in overweging genomen. 
Naast zijn fenomenale record in Rotterdam is er 
ook nog eens de symboliek van de asielzoeker 
die alle tegenslagen overwint en zich vervolgens 
perfect integreert via de sport en daarvan – en 
van veel meer – de perfecte ambassadeur wordt.

Ik heb Matthias Casse op twee, dus zijn brons 
schat ik ook hoger in dan het zilver van Van Aert. 
Dat was niet het geval geweest als de fenomenale 
atleet Van Aert goud had gewonnen, of wereld-
kampioen tijdrijden was geworden. De andere 
prestaties houden elkaar in evenwicht, maar op-
nieuw nummer één worden in de koningsklasse 
van het veel mondialere judo overtreft de twee-
de plaatsen en ook de overwinningen van Van 

Aert. Het overaanbod wielerjour-
nalisten zou wel de balans in het 
voordeel van Van Aert kunnen 
doen overhellen.

Sportploeg van het Jaar, daar 
mag geen twijfel over bestaan: de 
hockeyers van de Red Lions. 
Sportcoach van het Jaar, idem: 
Shane McLeod. Dat had een 
spannende strijd kunnen zijn 
met het Franse echtpaar Yves 
Kie� er-Marjorie Heuls, maar die 
zijn om welbekende redenen al-
lang blij dat ze nog salonfähig 
zijn om bij de laatste drie te wor-

den genomineerd.
Nochtans heeft hun Nina Derwael algemeen 

de beste Belgische sportprestatie ooit neergezet. 
Haar goud lijkt op het eerst gezicht in balans te 
liggen met het goud van Na�  Thiam, maar dat is 
gezichtsbedrog. Olympisch kampioen worden 
op het meest spectaculaire toestel in zowat de 
zwaarste vrouwensport ooit tegen atleten uit de 
Chinese, Japanse, Amerikaanse, West-Europese 
en Russische sportsystemen, tegen de hele we-
reld zowat, nooit heeft een Belgische sporter of 
ploeg beter gedaan.

Het goud van Thiam is dan weer behaald in 
een olympisch nummer waarin de plaatsen één 
tot vier zijn bezet door atleten uit de Benelux. 
Dat maakt van de zevenkamp nog niet het veld-
rijden van de atletiek, maar het is wel stilaan een 
ondergeschoven kindje binnen die sport. Thiam 
heeft één voordeel dat haar misschien op één 
doet uitkomen: als communautair wordt ge-
stemd, is zij het enige lichtpunt in de donkere 
tunnel van de Franstalige sport.

D
e voorbije twee weken mail gekregen 
uit de hoek van twee verschillende 
 genomineerden voor de Sportman van 
het Jaar. Van de ene mail was het niet 
duidelijk wat precies de bedoeling was: 
mij voor hun zaak winnen of gewoon 
melden hoe geschikt hun kandidaat 
wel (niet) was om de trofee te krijgen. 
De andere mail liet er geen twijfel over 
bestaan: hun atleet moest het worden 

want daarom en daarom en daarom…
Beide mails kwamen rijkelijk laat. Ik denk niet 

dat de initiatiefnemers beseften dat op dat mo-
ment de stemming al was gebeurd. Dat heb ik 
dan ook gemeld: “Er is al gestemd. Afwachten 
dus.”

Zondagavond worden de laatste nationale 
sportprijzen uitgereikt. De Trofee voor Sport-
verdienste is al bekend: dat is Bashir Abdi. De 
Vlaamse Reus ging ook naar Abdi en naar Peter 
Genyn. Het Vlaams Sportjuweel was dan weer 
voor de Red Lions, de Belgische hockeyploeg. 
Een nationale ploeg met door-
gaans de helft Franstaligen die 
de meest Vlaamse prijs krijgt, 
dat was heel opmerkelijk. Mis-
schien komt het ooit nog goed 
met dit land.

De Sportman en Sportvrouw 
van het Jaar is een prijs die na-
mens onze beroepsbond voor 
sportjournalisten wordt georga-
niseerd door Golazo. De bulk 
aan stemmen komt van de 
sportjournalisten. Dat is in het 
verleden niet altijd een garantie 
geweest op heel doordachte 
eindresultaten. Zo is ooit een zwemster verko-
zen die al meer dan een jaar was gestopt, omdat 
concullega’s uit gewoonte altijd dezelfde naam 
op het blad zetten.

Ter verschoning, dat is wel al even geleden. 
Tijden zijn veranderd. Vandaag krijgen we van 
onze beroepsbond een shortlist met daarnaast 
de prestaties. Sportjournalisten zijn veel beter 
geïnformeerd en sommigen ook beter gekleed, 
al of niet betaald door makelaars.

Wilt u weten op wie ik heb gestemd? Ik zal het 
u verklappen en ook uitleggen waarom ik zo heb 
gestemd.

Sportman van het Jaar is voor mij Bashir Abdi. 
Ik schat zijn brons op de marathon hoger in dan 
het zilver van Wout van Aert in de wegrit. Wiel-
rennen is internationaal een heel kleine sport 
die in het niets verzinkt bij de olympische mara-
thon. Ik heb beide races gevolgd in de perszaal 
van Tokyo Big Sight. Het wielrennen op een 
groot scherm krijgen moest ik speciaal aanvra-
gen. Na drie keer zeuren kwam een Japanner 

Ik schat het 
brons van Abdi 
op de olympi-
sche marathon 
hoger in dan 
het zilver van 
Van Aert 
in de wegrit

De Belgische olympiërs, met gymnaste Nina Derwael, judoka Matthias Casse en atleet Bashir Abdi 
voorop, worden gehuldigd op het stadhuis van Brussel. © PHOTO NEWS

zitten’

‘Het blijft België, hè. 
Vind maar eens een sector 
in onze maatschappij waar 
niemand zich bezondigt 
aan het fi scaal optimaliseren 
van de eigen situatie’
GEERT DE VLIEGER
ANALIST EN EX-DOELMAN

competitie speelt als  Anderlecht, maar dat An-
derlecht bij een  algemene vergadering een stem 
heeft die zwaarder doorweegt? Ook het systeem 
van de verdeling van tv-gelden moeten we her-
bekijken. Het is absurd. Union krijgt als het in de 
top vier eindigt minder tv-geld dan een G6-club 
die pakweg twaalfde eindigt? Je moet een team 
belonen wanneer het sportief een geweldig 
 seizoen draait.”

Wat ook op onbegrip onthaald werd, was de 
beslissing om naar aanleiding van wangedrag 
van fans op Beerschot en op Standard overal 
 uitsupporters te weren. “Men scheert ineens alle 
fans over dezelfde kam. Degenen die zich netjes 
gedragen worden ook gestraft. Jammer genoeg is 
er voor mij geen andere oplossing dan de clubs 
en hun portemonnee te viseren. Dat zie je overal 
in Europa en kan nog verder gaan met punten-
aftrek bij extreem wangedrag, zoals in Nice dit 
seizoen, of bij recidive”, betoogt Ganaye.

GEEN HEILIGE HUISJES
Ook De Vlieger begrijpt niets van de huidige 
strafmaat. “Als het regent in Standard, dan 
druppelt het op de andere velden. Copycat-
gedrag volgt altijd. Maar wanneer je als Pro Lea-
gue streng optreedt en dan zeker al bij clubs 
met een bepaalde voorgeschiedenis, dan ban je 
het en verdwijnt het. Als er iemand in Engeland 
het veld oploopt komt die de rest van zijn leven 
het voetbalstadion niet meer binnen. Het is 
geen sign of the times. Tien jaar geleden moest 
Silvio Proto zich al bukken voor een vuurpijl op 
 Standard. We hebben er gewoon geen lessen uit 
getrokken. Voortdoen zonder uitfans? Dan snap 
ik dat ze bij KVO of Cercle claimen dat bij de 
Pro League het eigenbelang primeert.”

De huidige toestand van ons voetbal is dus 
niet echt bemoedigend. Of zoals De Vlieger het 
verwoordt: “Ik heb het gevoel dat we met het 
Belgische voetbal op de Titanic zitten. Ik zie 
 helemaal niet hoe we het lek gaan dichten.” 

De Pro League is echter niet blind voor (een 
deel van) de problemen, want in september 
schakelden ze het studiebureau Twenty First 
Group in om onze competitie door te lichten. 
Uit die  studie bleek dat twaalf profclubs met 
play-o� s de ideale constructie was. Binnenkort 
krijgt Pierre François na zes dienstjaren een 
 opvolger als CEO. Zo’n nieuwe kapitein aan het 
roer kan voor een frisse wind zorgen.

In deze precaire tijden is het misschien een 
gekke gedachte dat de CEO een makelaar zou 
kunnen zijn, maar Francis heeft het wel  degelijk 
al overwogen. “Ik zou het enkel doen als ik car-
te blanche kreeg en een paar vertrouwelingen 
kan aanbrengen. Geen heilige huisjes. Alles 
moet worden herdacht en er wordt geen reke-
ning gehouden met wat Club Brugge of Eupen 
wil. Als iedereen daarmee akkoord gaat, dan 
zou ik dat wel durven. Maar niet nu. Misschien 
over tien jaar.  Als we in de zomer maar één Eu-
ropese  vertegenwoordiger hebben en enkel in 
de  Conference League, dan begin ik eraan”, 
lacht hij.

het Belgische voetbal verkocht wordt aan een of 
ander investeringsfonds dat met veel geld over 
de brug komt, met één voorwaarde: autonoom 
beheer en alle clubs gelijk behandelen.”

Dat klinkt als muziek in de oren van Ganaye, 
die met Oostende een team van de K12 bestuurt, 
die door het meervoudig stemrecht binnen de 
Pro League veel minder invloed heeft dan een 
G6-club. “Het kan toch niet dat KVO in dezelfde 

Hoge vaccinatiegraad 
helpt Belgische clubs nu
In Engeland sneuvelt de ene 
Premier League-match na de 
andere als gevolg van het 
omikronvirus, in Spanje heeft 
Real Madrid te kampen met een 
corona-uitbraak. De Belgische 
Pro League gaat ervan uit dat de 
laatste twee speeldagen van het 
jaar niet in het gedrang komen.

“Bijna 95 procent van onze 
spelers is gevaccineerd”, zegt 
woordvoerder Stijn Van Bever. 
“Daar komt bovenop dat er vo-
rig jaar veel positieve gevallen 
zijn geweest bij de meeste clubs. 
De combinatie van de groeps-
immuniteit en de vaccinatie-
graad onder de spelers maakt 
dat corona bij ons minder im-
pact heeft dan bijvoorbeeld in 

Engeland, waar de vaccinatie-
graad een stuk lager ligt.”

De Pro League verwacht dan 
ook geen afgelastingen de vol-
gende tien dagen. Van Bever: 
“We zien een lichte verhoging 
van het aantal besmettingen, 
maar niet zoals vorig jaar. We 
zullen wel aandachtig moeten 
zijn vanaf januari, want dan ke-
ren spelers terug van vakantie. 
Maar voorlopig hebben we geen 
indicaties dat we voor Nieuw-
jaar nog in de problemen zullen 
komen.”

Dat valt te hopen, want de 
voetbalkalender zit nu al over-
vol. “Er zijn nog wel een aantal 
inhaalmomenten voorzien”, 
weet Van Bever. (RN)

Drie matchen 
zonder publiek 
voor Standard?

Het parket van de Belgische 
voetbalbond vordert vier mat-
chen achter gesloten deuren 
(waarvan drie e� ectief) tegen 
Standard wegens de incidenten 
in de Waalse derby. Daarnaast 
riskeert de club de maximum-
boete van 5.000 euro. Charleroi 
verkocht Standard op zondag 5 
december een fi kse dreun (0-3). 
De wedstrijd werd ontsierd 
door de Luikse supporters, 
die meermaals vuurpijlen af-
schoten en nadien massaal 
het veld bestormden. Scheids-
rechter Nicolas Laforge fl oot de 
partij voortijdig af. Beerschot 
speelt mogelijk twee matchen 
zonder publiek na de rellen 
tegen Antwerp. (BELGA)
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Raf Willems: ‘Red, en dus reset, 
het Belgisch voetbal’


