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Alles op alles voor het    prestigefeestje van Xi

Er ligt sneeuw, het is koud en er zijn atleten, zélfs uit de VS. 
Ondanks een diplomatieke boycot en de Chinese virushyste-
rie zullen de Winterspelen een feest zijn. Beijing 2022 wordt 
de extravaganza van Beijing 2008 plús de megalomanie van 
Sotsji 2014. Vandaag op de agenda: de openingsceremonie.

HANS VANDEWEGHE

Wonderbaarlijk, het is 
de laatste weken gaan 
sneeuwen. Het zou 
geenszins verbazen als later 
blijkt dat de neerslag kunst-
matig werd opgewekt

Achtergrond. Olympische Winterspelen starten vandaag in Peking

O
p 31 juli 2015 wordt in Kuala Lumpur Peking 
als gaststad voor de Winterspelen van 2022 
gekozen. Althans, zo luidt de o�  ciële versie 
van het Internationaal Olympisch Comité 
(IOC). Sommige olympische insiders herin-
neren zich nog het moment: “De angst voor 
een foute uitkomst stond op de gezichten 
van de IOC-top te lezen.”

De Wikipedia-pagina ‘Bids for the 2022 
Winter Olympics’ vermeldt hoe Peking het 

haalde met een meerderheid van 44 stemmen 
tegen 40 van Almaty, een stad in Kazachstan. 
Nergens leest men dat de stemming twee keer 
heeft plaatsgevonden. Een eerste keer digitaal, 
op tablets, een primeur voor de IOC-sessie. Een 
tweede keer zoals in de goede oude tijd, op haas-
tig uitgedeelde stembiljetten. “Enkele tablets 
hadden het laten afweten. We hebben de integri-
teit van de stemming gevrijwaard”, luidde de 
communicatie.

Dreigde Almaty te winnen in die eerste ron-
de? Dat gezichtsverlies had China nooit kunnen 
slikken. Voor de goede orde: alle grote zenders 
die een grondige hekel hebben aan het IOC – het 
Duitse ARD en de Britse BBC op kop – hebben 
hun eigen onderzoek gevoerd. Hun � naal oor-
deel: de olympische familie koos uit arren moe-
de nipt voor Peking en is op die 31ste juli aan 
 erger ontsnapt.

Dat Peking de minst slechte optie was, staat 
nog steeds als een huis: een maand geleden was 
Almaty het epicentrum van hevige rellen die met 
harde hand werden neergeslagen. 160 doden 

zouden er zijn gevallen. Stel je voor dat het olym-
pisch circus zich daar rond die tijd aan het optui-
gen was. Dan waren we terug bij Mexico 1968, 
toen aan de vooravond van de opening van de 
Spelen een studenten- en arbeidersprotest van-
uit helikopters met scherp werd beschoten en er 
een onbekend aantal doden viel. Toen gingen de 
Spelen gewoon van start, vandaag zouden die 
worden opgeschort.

TOEN WAREN ZE NOG MET TWEE…
Peking is de eerste olympische zomerstad die 
ook de winterversie over de vloer krijgt. Vier jaar 
te vroeg, want deze kandidatuur diende om 
warm te lopen voor de editie van 2026. In 2018 
was Azië al aan de beurt met het Koreaanse 
Pyeong Chang, no way dat het IOC twee keer op no way dat het IOC twee keer op no way
rij voor hetzelfde continent zou kiezen. Boven-
dien was er meer dan één Europese frontrunner.

Tot het ondenkbare gebeurde: de ene na de 
andere Europese stad haakte af. München was 
de eerste, meteen een Duits oplawaai voor de 
pas verkozen nieuwe IOC-voorzitter Thomas 
Bach. Stockholm volgde, net als in Zuid-Duits-
land wilde de bevolking niks te maken hebben 
met dat ‘geldverslindend olympisch circus’.

Drie steden bleven over om bezocht te wor-
den door de expertencommissie: favoriet Oslo 
scoorde op alle cruciale punten beter dan 
Peking, dat drie vij� es liet optekenen, onder 
meer voor het essentiële ‘concept en competitie-
plaatsen’. Almaty kwam zelfs op negen van de 
veertien  criteria niet boven de helft uit. Dat ene 

vij� e van Oslo voor ‘steun van de bevolking/rege-
ring’ zou hen uiteindelijk zuur opbreken. In ok-
tober 2014 trok de grootste regeringspartij de 
steun aan het project in. En toen waren ze nog 
met twee  steden en werd het voor de tweede 
keer in vier jaar een onvermijdelijke gang naar 
het oosten.

Almaty deed het met de hulp van westerse 
lobbykantoren al bij al niet slecht en had ook de 
sympathie van heel wat westerse IOC-leden, die 
zich nog levendig de dominantie van de Chinese 
organisatoren in 2008 konden herinneren. De 
Kazakken zetten in op authenticiteit. ‘Keeping it 
real’, was hun slogan. Waarmee ze bedoelden: real’, was hun slogan. Waarmee ze bedoelden: real’
wij hebben sneeuw, wij zijn een echt winter-
sportland, zij niet. Dat klopt. Almaty, ooit de 
hoofdstad Alma Ata, heeft skipistes dichtbij en 
was lange tijd ook het mekka van het langebaan-
schaatsen. De Medeubaan, op 1.700 meter hoog-
te in de Centraal-Aziatische bergen, gold in de 
 jaren 60 en 70 als de recordbaan, en zou voor 
deze Spelen als landmark in eer worden her-
steld.

Peking had geen authenticiteit, had nauwe-
lijks geschikte bergen, en had al helemaal geen 
sneeuw. Alleen koude, toch één meevaller. Voor 
al het andere moest een oplossing worden ver-
zonnen. Zo werden de granieten bergen rond 
Yanqing een beetje aangepast — opgehoogd en 
uitgehold — om aan een piste met 900 meter 
hoogteverschil te komen en zo aan de vereisten 
voor een olympische afdaling te kunnen vol-

doen. De pistes in Yanqing (spreek uit: jentsin) 
liggen 25 kilometer ten noorden van Badaling, 
het toeristische deel van de Chinese Muur. Dat 
zal vanaf straks mooie plaatjes opleveren.

Voor sneeuw doet de organisatie zowel in 
Yanqing als voor snowboard en langlauf/
biathlon in het verder afgelegen Zhangjiakou (in 
de provincie Hebei) een beroep op sneeuw-
kanonnen. Tot grote ergernis van ecologisten, 
maar tot grote opluchting van skiërs, snowboar-
ders en andere outdoorglijsporters. Kunst-
sneeuw garandeert betere en eerlijkere 
topsportomstandig heden.

MINIBUS ALS LIFT
Peking 2022 vindt zijn oorsprong in het fanatis-
me van een Maleisische Chinees. Lim Chee Wah, 
de erfgenaam van een vastgoedfamilie, was gek 
op skiën, een sport die hij had leren kennen toen 
hij in de VS studeerde. Toen hij meer dan twintig 
jaar geleden naar Peking verhuisde, zocht hij een 
skipiste.

Hij vond die, maar er was geen lift. Er stond 
een houten barak en er was een klein hotel, 
maar hoe moest hij steeds weer boven op die 
berg geraken? Met de minibus, luidde het ant-
woord. Die reed constant af en aan. Dat was nog 
wat anders dan wat Lim Chee Wah gewend was 
van zijn favoriete oord Vail in Colorado. De vast-
goedman in de skifanaat zag businessopportuni-
teiten, ging onderhandelen met de lokale autori-
teiten en kreeg honderd vierkante kilometer ter 
beschikking om te ontwikkelen. Vandaag zijn er 
in Chongli in de regio Zhangjiakou zes skiresorts. 
Lim Chee Wahs ontwikkeling is één van de clus-
ters geworden in de Winterspelen van Peking.

Een tweede aanjaage� ect kwam er met de 
 Zomerspelen in 2008. Toeval wil dat 2007 het 
jaar was van de grote doorbraak van ene mijn-
heer Xi in de hoogste cenakels van de Chinese 
communistische partij. In 2008 werd hij onder-
voorzitter en meteen belast met het overzien van 
de Olympische Spelen, een lakmoesproef voor 
zijn leiderschap. Hij slaagde met glans. Het was 
Xi Jinping himself die de touwtjes strak in han-
den hield en er niet voor terugdeinsde om het 
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In Genting Snow Park leggen medewerkers 
de laatste hand aan een skipiste. © EPA
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Sotsji 2014 genoemd. Ook hier is sprake van een 
erfenis. Aan de mensenrechten in China zal mis-
schien niet veel veranderen, maar hé, de Chine-
zen hebben nu wel nieuwe wintersportcentra.

Verder worden heel wat bestaande infrastruc-
turen van 2008 hergebruikt. Het enige nieuw 
 gebouwde sportstadion in Peking wordt de 
schaatsbaan waar Bart Swings vanaf zondag zijn 
kunsten zal vertonen. Het Vogelneststadion 
dient voor de opening en sluiting en het mythi-
sche zwemstadion Water Cube wordt nu een Ice 
Cube wordt. In de basketbalhal en turnhal van 
2008 wordt ijshockey gespeeld.

Ook het Capital Indoor Stadium wordt herge-
bruikt, nu voor shorttrack. De hal gebouwd in 
1968 is een landmark voor de geopolitiek van de 
sport. Hier in het westen van de miljoenenstad 
Peking werd in 1971 de befaamde tafeltenniswed-
strijd tussen China en de VS gespeeld.

Een toevallige ontmoeting lag aan basis van 
wat zou culmineren in de pingpongdiplomatie. 
Het begon allemaal met de Amerikaanse speler 
Glenn Cowan die op het WK tafeltennis in Japan 
zijn eigen spelersbus had gemist en dan maar 
meereed met de Chinese ploeg. De Chinese 
 sterspeler Zhuang Zedong gaf hem tijdens die rit 
een zijden sjaal. Cowan bedankte met ook een 
 cadeau.

De grote Chinese leider Mao hoorde van het 
voorval en besloot de Amerikanen uit te nodi-
gen. Met de toestemming van het thuisfront gin-
gen ze in op de invitatie. De trip sloot aan op het 
WK en duurde een week, geheel op kosten van 
de Chinezen. Terloops lieten ze de Amerikanen 
wel alle kanten van de hal lieten zien in hun 
sport. Een jaar later zou Nixon als eerste Ameri-
kaanse president communistisch China bezoe-
ken.

POETIN KOMT WEL
Vandaag is er geen sprake van skidiplomatie, ijs-
hockeydiplomatie of welke diplomatie ook. Wel 
van een diplomatieke boycot, uitgesproken door 
de VS begin december van vorig jaar en kort 
daarna bekrachtigd door Groot-Brittannië, Aus-
tralië en Canada. Hun atleten mogen wel komen.

Redenen genoeg om geen politici te sturen 
naar de openings- en slotceremonie: bij de Chi-
nese onderdrukking van Tibet en de agressie 
 tegen Taiwan kwamen de laatste jaren nog de 
hardhandige onderwerping van Hongkong en de 
problematiek met de Oeigoeren in de provincie 
Xinjiang bij. Ten slotte was er ook nog het trieste 
lot van tennisspeelster Peng Shuai, die een lid 
van de partijtop beschuldigde van seksuele 
agressie, en tijdelijk van de radar verdween.

Telkens werd het IOC mee in het bad getrok-
ken maar die bleven volhouden dat het niet aan 
hen was om politieke druk uit te oefenen. Ook 
niet aan de atleten, die worden verzocht geen 
politieke standpunten in te nemen. De rimpel 
Peng Shuai zal worden gladgestreken tijdens de 
Spelen als IOC-voorzitter Thomas Bach haar een 
etentje aanbiedt. Een photo op die ongetwijfeld 
mooi verpakt in de media zal komen.

Wat de Oeigoeren en Xinjiang betreft, hebben 
die nog te klagen? Zoek even op YouTube naar 
‘Globalink’, ‘Xinjiang’ en ‘Winter sports boom’ en Winter sports boom’ en Winter sports boom’
geniet van een mooi � lmpje dat uitlegt ‘hoe vol-
keren van alle etnieën in Xinjiang van winter-
sport genieten’. Gemaakt door de Chinese staat, 
uiteraard.

Wie wel aanwezig hoopt te zijn, tenzij andere 
besognes — hij heeft wat opties in Oekraïne — is 

Vladimir Poetin. De Russische president is een 
groot lie� ebber van wintersporten en met name 
van ijshockey. In die sport hopen de Russen het 
goud van PyeongChang te herhalen. Dat zit er 
dik in, want door allerhande covidrestricties zijn 
Canada en de VS niet met hun beste NHL-spelers 
in Peking.

In 2018 traden de Russen aan onder de vlag 
Olympic Athletes from Russia, een gevolg van de 
onthullingen over dopingfraude tijdens de Spe-
len in Sotsji. In 2019 werd het hardleerse Rus-
land dan nog eens een vierjarige ban opgelegd, 
zodat ze ook op deze Spelen niet als Rusland 
kunnen aantreden. Deze keer komen ze onder 
de benaming ROC of Russian Olympic Commit-
tee en wordt hun hymne bij goud net als in Tokio 
de wereldberoemde opening van Tsjaikovski’s 
eerste pianoconcerto.

SLECHTSTE GROTE SPORTLAND
Geen buitenlanders toegelaten, tenzij met een 
olympische accreditatie. Deze Winterspelen wor-
den een exclusief Chinees feestje. Zo exclusief 
dat zelfs geen tickets worden verkocht maar dat 
de organisatoren selecte groepen zullen uitnodi-
gen om te komen supporteren voor de atleten.

China leeft sportief met een gerust hart toe 
naar deze Olympische Spelen die meer een 
showcase zijn van hun organisatorische dan van 
hun sportieve talent. Noorwegen, Rusland en 
Duitsland zullen volgens de prognoses onder el-
kaar uitmaken wie de eerste drie plaatsen bezet, 
met Noorwegen als kleinste grote sportland 
groot favoriet om op één te eindigen. Canada, de 
VS, Zwitserland, Nederland, Frankrijk, Zweden 
en Japan hangen allemaal rond de twintig me-
dailles in de voorspellingen. Voor China geldt: 
 alles beter dan het record van elf medailles van 
Vancouver 2010 is mooi meegenomen.

Winterspelen zijn nochtans het toneel dat 
 China in 1980 uitkoos om terug aan te sluiten bij 
de grote olympische familie. Sinds Lake Placid 
1980, niet toevallig een jaar na een historisch 
Chinees-Amerikaans akkoord tussen sterke man 
Deng Xiaoping en Jimmy Carter, zijn ze er tel-
kens bij. Bij de eerste drie Spelen werd niks ge-
wonnen, daarna een bescheiden drie medailles, 
tot in Nagano 1998 de stap werd gezet naar acht 
medailles.

De reden dat China tot 1980 wegbleef van het 
olympisch toneel is terug te voeren op de hou-
ding van het Westen tegenover de Volksrepu-
bliek China. Dat kwam als overwinnaar uit de 
strijd in de burgeroorlog van 1949 maar het Wes-
ten erkende de Nationalisten die naar het eiland 
Taiwan waren gevlucht. Ook het Internationaal 
Olympisch Comité gaf de naam China aan Tai-
wan.

De Volksrepubliek zou daarop de Spelen van 
Melbourne in 1956 boycotten en 24 jaar lang aan 
de zijlijn blijven, tot ze onder impuls van de VS 
en president Carter de plaats van Taiwan kregen 
in de VN en de Veiligheidsraad. Het IOC volgde. 
China mocht op het internationale sporttoneel 
optreden als China, met de sportieve a� orting 
CHN en Taiwan werd Chinese Taipeh (TPE).

Onder Mao en de Culturele Revolutie was top-
sport een uitwas van het kapitalisme, maar na 
diens dood in 1976 werd die piste verlaten. Vanaf 
1984, met het succes in Los Angeles (32 medail-
les) werd topsport een speerpunt in de Chinese 
politiek. Het grootste succes werd voorlopig be-
haald op de eigen Olympische Spelen in 2008 
toen op 100 medailles een onwaarschijnlijke 48 
gouden plakken werden behaald. Dat ze drie 
gouden medailles moesten inleveren na dopin-
hertesting, kon de pret niet bederven. Een her-
haling van deze stunt op deze editie is niet on-
mogelijk. China heeft zich de laatste twee jaar 
afgesloten van de wereld. Dat had nadelen, maar 
ongetwijfeld ook voordelen, al was het maar dat 
dopingcontroleurs veel moeilijker of geen toe-
gang kregen.

Hoeveel medailles China ook wint, met hun 
anderhalf miljard inwoners blijven ze achterop-
hinken. China is het slechtste grote sportland. In 
alle klasseringen waarbij sportresultaten worden 
gekoppeld aan bbp en bevolking eindigen ze on-
derin. Bovendien blijkt uit alle studies dat de vij-
ver topsporters waaruit China kan vissen steeds 
kleiner wordt. In geen enkel land is de sportieve 
� theid van de bevolking zo achteruitgegaan als 
in China. Maar de rijkere Chinees kan nu wel 
gaan skiën, en dat mocht wat kosten.

IOC waar mogelijk buitenspel te zetten. In 2013 
werd hij president van de Volksrepubliek en 
geldt sindsdien als de sterkste leider sinds Mao 
Zedong.

Toen op 25 januari sportpaus Thomas Bach in 
Peking landde, werd hij door Xi ontvangen als 
een staatshoofd. Een buste van hem werd bijge-
zet in het olympisch park, naast die van zijn 
voorgangers Rogge en Samaranch. Dat heeft wei-
nig te betekenen. De oude doctrine ‘wat China 
zelf doet, zal het beter doen’ is levendiger dan 
ooit na het eclatante succes van 2008. Jacques 
Rogge zou aan het eind van zijn dertienjarige 
 termijn als sportpaus met gemengde gevoelens 
terugdenken aan Beijing 2008: “Die Chinezen 
deden gewoon hun goesting. Toegegeven, het 
waren de beste Spelen ooit.”

Dat Xi zelf in de Maleisische hoofdstad in 2015 
kwam pleiten voor zijn kandidatuur met de be-
lofte “Wij worden een wintersportland en tegen 
2022 moeten 300 miljoen Chinezen hebben ken-
nisgemaakt met wintersporten”, heeft de door-
slag gegeven. Tussen 2015 en vandaag heeft hij 
persoonlijk het hele dossier gecoördineerd en 
elke olympische site minstens vijf keer bezocht.

De kritiek dat de bergen er groen en bruin zul-
len uitzien met witte strepen is achterhaald. 
Wonderbaarlijk, het is de laatste weken gaan 
sneeuwen. Of dat toeval is, dan wel het klimaat 
gemanipuleerd werd, daar is geen uitsluitsel 
over. Voor de zomerspelen van Peking hebben 
de Chinese meteorologen van het Beijing 
 Weather Modi� cation O�  ce (lokale tak van een 
Chinees staatsinstituut dat 37.000 mensen 
 tewerkstelt) gezorgd voor een openingsceremo-
nie zonder regen. Dat deden ze door de wolken 
te laten bestrooien met zilverjodide, waardoor 
die uitvielen nog voor ze het Vogelneststadion 
konden bereiken. Het zou geenszins verbazen als 
later blijkt dat de neerslag in de twee wintercen-
tra ook is uitgelokt.

DROMEN VAN EEN SUPERNATIE
Beijing 2008 kostte destijds 40 miljoen euro, een 
schatting, want o�  ciële cijfers zijn nooit vrij-
gegeven. De zomerspelen van 2008 moesten de 

kroon op het werk zijn van een � loso� e die in de 
hoogste partijrangen werd omschreven als ‘qiang 
guo meng’ of dromen van een supernatie. Missie 
geslaagd: Peking 2008 was de perfectie ver voor-
bij, de internetcensuur en de sporadisch afge-
voerde moedige betogers waren details.

Succes mag wat kosten of zoals Christopher 
Dubi, sportdirecteur van het IOC, zei: “Het is 
comfortabel als de organisatoren aan alle eisen 
kunnen beantwoorden. Deze Spelen waren mak-
kelijk te organiseren.” Hij had het voor alle dui-
delijkheid over de Spelen die vandaag beginnen. 
Het grootste discussiepunt betrof de covid-
bubbel waarin de geaccrediteerden zich moeten 
onderwerpen aan dagelijkse testing en perma-
nente quarantaine. In Peking en omstreken is 
een olympische staat binnen de staat gecreëerd. 
Gevangenis is ook een omschrijving die steek 
houdt. Tussen China en die olympische bubbel 
wordt niet gereisd en elke Chinees die de olym-
piërs zien, draagt een ruimtepak.

Sotsji 2014, het feestje van Vladimir Poetin, 
kostte (ook geschat) 50 miljoen euro, maar daar 
zat de ontwikkeling van een nieuw wintersport-
centrum in verrekend. Daarom wordt Peking 
2022 wel eens de optelsom van Peking 2008 en 

IOC-voorzitter 
Thomas Bach 
in Peking. Chi-
na ontvangt 
de sportpaus 
als een koning.  
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