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Redders van het voetbal

zijn grenzen aan zijn egorealisme. Hij heeft geen 
120 miljoen euro of meer in de club gepompt om 
de beslissingsmacht uit handen te geven. Via zijn 
afgevaardigd Alychlo-vertrouweling Ben Jansen 
heeft hij zijn greep op de club nog verstevigd.

Zo, en wat gaat Vandenhaute nu allemaal op-
lossen?

1. Onderhandelen met de politiek over de 
(para)� scale voordelen

2. Het vertrouwen in het voetbal en het maat-
schappelijk draagvlak herstellen

3. De veiligheid in de stadions verbeteren
4. Racisme bestrijden
5. Een CEO zoeken voor de Pro League
Oh ja, en 6. En passant een geschikt competi-

tieformat vinden. En dat in vijf maanden.
In alle lovende verhalen deze week wordt 

Vandenhautes trackrecord in het wielrennen 
aangehaald om aan te geven dat het hem in het 
voetbal ook kan lukken. Over welk trackrecord 
hebben ze het? Hij had in 2008 een mooi plan 
(Cycling 2020) dat het niet heeft gehaald. Daarop 
heeft hij het wielervoorjaar in Vlaanderen her-

vormd, dat klopt, maar zijn 
grootste en enige tastbare verwe-
zenlijking is een circuit in de � na-
le van de Ronde van Vlaanderen, 
een door anderen geopperde en 
voor de hand liggende ingreep.

Die hervormingen hebben al-
vast niet geleid tot een nieuw 
soort wielrennen en ondanks 
een nooit eerder boomende inte-
resse is de sport er niet wezenlijk 
op vooruitgegaan: niet inzake 
grote sponsors, niet inzake bud-
getten, niet inzake salarissen, wel 
integendeel. Laten we wel we-
zen, dat is niet de schuld van 

Flanders Classics, maar ook veldrijden is erop 
achteruitgegaan en daar is Flanders Classics wel 
de dominante speler: minder volk, minder inte-
resse, lagere kijkcijfers, minder geld, minder top-
pers aan de start.

Het grootste probleem van Vandenhaute is 
zijn geloofwaardigheid. Hij is bij lange niet die 
boven alle voetbalcontroverses verheven � guur. 
Tot voor enkele maanden was hij nog makelaar 
bij Let’s Play. Zijn eerste grote slag was de over-
gang van Vadis Odjidja van Olympiakos naar 
KAA Gent. Volgens insiders is hij de duurste ma-
kelaar ooit die voor een inkomende transfer 
langs de Gentse kassa passeerde. Vervolgens zet-
te hij druk op commentatoren om Odjidja in de 
nationale ploeg te praten en geen jaar later pro-
beerde hij hem al bij Anderlecht te stallen. De 
pas aangestelde Vincent Kompany stak daar een 
stokje voor. Dat was balen. En nu is Vandenhau-
te voorzitter van Kompany, of hoe het in het le-
ven toch verdomd raar kan lopen.

H
et stond er een beetje raar, in de be-
richten eerder deze week over de ont-
wikkelingen bij de Pro League: Bruno 
Venanzi en Michel Louwagie zetten een 
stap terug omdat ze genoemd worden 
in het ontwerp van vordering in Opera-
tie Zero. In een volgende zin stond dan 
weer: Wouter Vandenhaute en Vincent 
Mannaert gaan de Pro League leiden.

Bij nader inzien is de stap terug van 
Venanzi en Louwagie een detail. Ze zijn niet lan-
ger de vertegenwoordigers van de Pro League in 
het bestuur van de KBVB, de grote administratie-
ve entiteit boven het voetbal. In de Pro League, 
de belangenvereniging van de profclubs, blijven 
ze gewoon zitten.

Bovendien moet nog blijken wat van Operatie 
Zero uiteindelijk overblijft als de verdediging 
haar zegje heeft gedaan. Een groot deel van het 
dossier is gebaseerd op vermoedens van gesjoe-
mel. Het mag vreemd klinken, maar zelfs in het 
immorele/amorele voetbal is niet alles fout wat 
op het eerste gezicht fout lijkt, of waar te veel 
geld mee gemoeid is.

Terug naar de essentie: Van-
denhaute en Mannaert gaan 
alle problemen van de Pro Lea-
gue oplossen. Wouter en Vin-
cent worden de witte redders 
van het voetbal. Misschien is 
wit iets te veel eer. Beide heren 
hebben een rist veroordelingen 
voor dronken rijden op hun 
kerfstok, maar zijn inmiddels 
zo opgestoten in de vaart der 
volkeren dat ze zich bij rijver-
bod een chau� eur kunnen per-
mitteren. Wie weet gaan ze wel 
taxidelen.

Neen, samen zeven veroordelingen voor 
dronken achter het stuur kruipen (en betrapt 
zijn, wat dus met die andere keren?) behoort 
niet tot de privésfeer. Net zoals Ilombe Mboyo’s 
losse handjes. Het voetbal heeft een voorbeeld-
functie als ‘positieve verbindende kracht in de 
maatschappij’ (niet mijn woorden). Recidives 
van dronken rijden en slagen en verwondingen 
horen minstens even streng te worden aange-
pakt als vermeende of nog niet bewezen � nanci-
ele malversaties. Mannaert, die terloops nog 
eens voor een paar miljoen van witwas wordt 
verdacht in de Veljkovic-boekhouding, was zo 
slim om al heel snel de voorgrond aan Vanden-
haute te laten.

De deus ex machina in Vandenhaute kon zijn 
geluk niet op. Eindelijk heeft hij iets te doen. Wie 
denkt dat hij als voorzitter van Anderlecht meer 
zou zijn dan een protocollair � guur dwaalt. Marc 
Coucke mag het dan inmiddels hebben verteerd 
dat hij niet langer president wordt genoemd, er 
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Wouter Vandenhaute, voorzitter van RSC Anderlecht, gaat de Pro League leiden. En daar is veel werk. 
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bouwen.
De Winterspelen maken ook enkel gebruik 

van hernieuwbare energie, aldus het rapport. 
Het ijs op de schaatsbanen wordt gekoeld met 
20 procent zuiniger technieken, 84 procent van 
de 4.090 voertuigen zal op elektriciteit, gas of 
waterstof rijden, en sponsors zullen 600.000 
ton CO2-uitstoot compenseren. Het olympisch 
comité van Peking maakt zich er sterk voor dat 
de Spelen klimaatneutraal zullen zijn. Maar 
omdat veel gegevens ontbreken is het moei-
lijk die claim te veri� ëren.

“Ze noemen het klimaatneutrale 
Spelen, maar dat is onmogelijk”, 
zegt Carmen de Jong, professor hy-
drologie aan de Universiteit van 
Straatsburg. “Ze gebruiken 100 
procent kunstsneeuw, dat kost 
heel veel energie. En de skipistes, 
de reservoirs, de olympische 
dorpen zijn allemaal compleet 
nieuw gebouwd, dat betekent 
een heel hoge CO2-uitstoot. Ze 
nemen honderd kleine maatre-
gelen, maar gaan voorbij aan de 
belangrijkste problemen.”

De Jong reisde in de jaren 
 negentig regelmatig naar China 
en deed onderzoek naar over-
stromingen, onder meer bij de 
Drieklovendam. In 2006 verleg-
de ze haar aandacht naar ski-
gebieden in de Alpen, Rocky 
Mountains en het Altasgebergte, 
waar door klimaatopwarming 
problemen ontstaan. Met de 
Winterspelen in China kwamen haar twee inte-
resses samen: de Jong begon zich in het water-
management van Peking 2022 te verdiepen.

Zo probeerde ze het waterverbruik van de 
sneeuwproductie in Zhangjiakou en Yangqing te 
controleren op basis van eigen berekeningen. Ze 
denkt dat het hoger ligt dan de o�  ciële cijfers, 
maar vindt het moeilijk concrete getallen te noe-
men. “Er is geen enkele transparantie over de 
grootte van de wedstrijdzones”, zegt ze. “Er zijn 
geen kaarten met duidelijke a� akeningen. Je 
moet echt als een detective te werk gaan.”

Duidelijk is dat de Winterspelen plaatsvinden 
in een regio met extreme waterschaarste. In 
Zhangjiakou bedraagt de water-
voorraad 347 kubieke meter per 
persoon, � ink onder de WHO-
norm van 1.000 kubieke meter. 
De regio voert al jaren een strijd 
tegen watertekorten, en voerde 
in 2017 waterquota en -taksen 
voor landbouwers in.

“Als je kijkt naar de langeter-
mijnplannen voor Zhangjiakou, 
dan staat daarin: we hebben wa-
terschaarste, we moeten snijden 
in irrigatie, in landbouw, in mijn-
bouw, in alle waterintensieve ac-
tiviteiten”, zegt De Jong. “Tege-
lijk zeggen ze: toerisme is groen, 
investeren in toerisme is goed. Maar ze melden 
niet hoeveel water dat toerisme nodig heeft. Die 
skiresorts zullen evenveel water verbruiken als 
irrigatie.”

PIJPLEIDING
Het olympisch comité van Peking zegt dat de ski-
gebieden slechts oppervlaktewater gebruiken, 
maar zegt er niet bij waar dat water vandaan 
komt. In 2015 werd een pijpleiding aangelegd 
tussen Zhangjiakou en het Yunzhou Reservoir, 
een drinkwaterreservoir veertig kilometer ver-
derop. De leiding, waarvan acht kilometer door 
een tunnel gaat, kan jaarlijks 5 miljoen kubieke 

meter water naar Zhangjiakou doorsluizen. De 
skipiste in Yanqing is eveneens met een drink-
waterreservoir verbonden, via een zeven kilo-
meter lange, ondergrondse pijplijn.

De aanslag op de drinkwaterreservoirs zou 
minimaal zijn, want volgens het olympisch co-
mité wordt het water voor de sneeuwkanonnen 
grotendeels hergebruikt (precieze cijfers ontbre-
ken, in staatsmedia suggereert een verantwoor-
delijke “minstens 50 procent”). Volgens De Jong 

is dat hergebruik niet zonder risico’s. “De 
waterkwaliteit van kunstsneeuw is niet 

goed. Dat water is opgeslagen, opge-
pompt, vuil geworden op de skipis-
te. Dat kan een verzamelplaats 
worden voor bacteriën. Als je dat 
jaar na jaar wilt hergebruiken, ris-
keer je gezondheidsproblemen. 

Het eindeloos recyclen van water is 
een gevaarlijke droom.”

Het probleem met alle duur-
zaamheidsclaims is dat het olym-
pisch comité van Peking niet 
transparant is en slechts snip-
pers informatie geeft. In sommi-
ge gevallen is die informatie mis-
leidend. Chinese 
wetenschappers onthulden in 
2015 dat de skipiste van Yanqing 
niet vlak naast een natuurreser-
vaat zou komen, zoals het olym-
pisch comité beweerde, maar 
pal erin. De berichten werden 
gecensureerd en de grenzen van 
het natuurreservaat werden ver-
legd.

In het Pre-Games Duurzaamheidsrapport 
wordt die voorgeschiedenis weggelaten, maar 
wordt trots gemeld hoe 11.027 zeldzame planten 
en 24.272 bomen naar een nieuwe natuurzone 
zijn verplaatst, met een succesratio van 90,7 
procent. “Dat heeft niets vandoen met ecologi-
sche diversiteit”, zegt De Jong. “Die nieuwe zone 
heeft een heel andere topologie. Je kunt niet te-
gen die dieren zeggen: ga nu maar een beetje 
naar rechts, dat is jullie nieuwe zone.”

De vraag is, in tijden van klimaatopwarming, 
waar de Winterspelen wel nog duurzaam kun-
nen plaatsvinden. In Pyeongchang (2018) werd 
90 procent kunstsneeuw gebruikt, in Sotsji 

(2014) lieten de Spelen een 
spoor van ecologische vernie-
ling na. In Vancouver (2010) 
smolt de sneeuw vlak voor de 
Spelen en werd in allerijl verse 
sneeuw per helikopter aange-
vlogen en per truck aange-
voerd. De Jong: “De organisato-
ren willen prestige voor hun 
stad, ze willen een mooie witte 
achtergrond.”

Zelfs in de Alpen, waar nog 
makkelijk een metertje natuur-
sneeuw valt, wordt twee derde 
van de skipistes bedreigd door 
klimaatopwarming. Bovendien 

keert de bevolking zich daar tegen de organisa-
tie van Winterspelen. Ze maken zich zorgen om 
het kostenplaatje, om verkeersopstoppingen en 
om het milieu. Daardoor komen de Spelen 
steeds vaker terecht in landen waar nationale 
ambities voorgaan op bezwaren van de lokale 
bevolking, en milieuorganisaties weinig invloed 
hebben.

“Er zijn geen oplossingen”, denkt De Jong. “Je 
zou heel ver naar het noorden kunnen gaan, 
waar er veel sneeuw is, maar dan moeten alle at-
leten heel ver reizen. De enige stelregel is: hoe 
minder van dit soort evenementen je organi-
seert, hoe beter voor het milieu.”

‘Machinale 
sneeuw is beter 
voor het bouwen 
van hellingen, en 
het ziet er goed 
uit. Het is perfect 
voor de Olympi-
sche Spelen’
PAUL LAMBERT
SNEEUWMANAGER
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België trekt met negentien atle-
ten (plus twee reserves) naar de 
Olympische Winterspelen in 
Peking (4-20 februari). Ze tre-
den aan in negen sporten. Bart 
Swings is de grootste Belgische 
medaillekandidaat. Vier jaar ge-
leden snelde hij in Pyeongchang 
naar zilver op de massastart. 
Ons land won tot dusver zes 
medailles op de Winterspelen: 
een keer goud (in 1948 in het 
paarrijden), twee keer zilver en 
drie keer brons. (BELGA)

Swings vreest corona 
voor afreis naar Peking
Snelschaatser Bart Swings mikt 
na zijn zilveren medaille in 
Pyeong chang 2018 nog hoger in 
Peking 2022. ‘Mijn goede resul-
taten van de afgelopen periode 
geven mij vertrouwen’, ver-
klaart hij.

Op de massastart, die voor 
de tweede keer op het olympi-
sche programma staat, is 
Swings een van de favorieten. 
Hij kroonde zich onlangs tot 
 Europees kampioen op dat 
nummer. In Peking zal hij wel 
moeten afrekenen met de Ame-
rikaanse wereldkampioen Joey 
Mantia en de Zuid-Koreaanse 
olympische kampioen Lee 
Seung-hoon. “Zij hebben de 
hoogste topsnelheid”, weet 

Swings. “Maar de massastart is 
meer dan enkel een snel rond-
je op het einde. Er komt veel bij 
kijken op tactisch vlak.”

Dat hij met een positief ge-
voel afreist naar Peking, zegt 
Swings. “Al maak ik nu wel die 
spanning mee om niet besmet 
te geraken met het coronavirus. 
Maar het schaatsen gaat vlot. 
Naast de massastart loopt de 5 
kilometer vrij goed dit seizoen, 
met enkele topvijfnoteringen. 
Die afstand is altijd een van mijn 
doelen geweest.”

Swings is er al bij sinds de 
Spelen van 2014 in Sotsji. In 
Peking komt hij in actie op de 
1.500, 5.000, 10.000 meter en 
de massastart. (BELGA)

‘Kunstsneeuw 
kost veel energie. 
En de skipistes, 
de reservoirs, 
de dorpen zijn 
nieuw gebouwd, 
dat betekent veel 
CO2-uitstoot’
CARMEN DE JONG
PROFESSOR HYDROLOGIE


