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De sportparia

I k doceer nu ongeveer twintig jaar het vak geo-
politiek van de sport aan een universiteit en een 
hogeschool. Ik wil dat even kwijt om de heel sim-
pele reden dat dit vak vroeger ‘sport en internati-
onale ontwikkelingen’ heette en er lang twijfels 
waren om het de welluidende naam te geven 
waaronder het nu gebukt gaat.

De cursus bestaat uit slides, waarvan de helft 
elk jaar moet worden aangepast. Ik was daar deze 
week achttien uur zoet mee. Voor zes uurtjes les, 
maandag aanstaande, zal ik er 180 slides door jagen. 
A� ankelijk van de respons kan het zijn dat ik niet al-
les kan afwerken en het laatste deel (de nieuwe � nan-
cial fair play in het voetbal) is nog wel het meest inte-
ressante en acute en verdient geen gejaag.

Wat zegt u? Zes uur lesgeven in één dag? Jawel, met 
een uurtje middagpauze en twee breaks. En neen, nu 
u het vraagt, ik kom niet uit de kosten, al zijn de uren 
lesgeven goed vergoed. Ik doe het om jonge mensen 
te zien en om mijn opgebouwde 
kennis niet verloren te laten gaan. 
Wat baat het om te weten hoe de 
Champions League het geld nu 
herverdeelt (of doet alsof ) als je 
niet weet hoe het er vanaf 2024 
zal aan toegaan? Nog oneerlijker, 
nog meer geld naar de al zo rijke 
voetbalmarkten.

Door die slides en die steeds 
veranderende inhoud en uitleg 
ben ik een docent van de oude 
stempel. You reach, I teach, om 
Michael Jordan te parafraseren. Wie niet oplet of no-
teert wat erbij wordt verteld, die heeft een probleem. 
Hoewel ik in alle examens zoek naar een middel om 
minstens een tien te geven, is elk jaar minimaal een 
derde het haasje. Eén keer was de helft gebuisd en 
toen heeft een directie mij daarop aangesproken. Ik 
heb voorgesteld dat ze het vak zelf mochten geven. 
Nooit meer klachten gehad.

Geopolitiek van de sport is niet te veel eer voor een 
verzameling spelletjes, ook niet nu, in tijden van oor-
log. Wie de uitstekende docu Gold War in de serie 
Bad Sport op Net� ix heeft gezien, kan dat beamen. 
Die zal dan hopelijk ook Icarus hebben bekeken en 
twee keer de kop van Vladimir Poetin hebben zien 
opduiken.

Poetin op oorlogspad, daar heeft de sport al langer 
mee te maken. Via de sport wilde hij zijn land de eer 
en glorie van weleer geven, desnoods met ongeoor-
loofde middelen. 132 medailles in Seoel in 1988, nooit 
deed een land het beter op Olympische Spelen. In 
1996 waren er daar voor de uitgeklede Sovjet-Unie 

nog 63 van overgebleven. In 2008 zakten ze tot het 
dieptepunt: 60 stuks.

De frustratie van Poetin over de teloorgang van zijn 
Sovjet-Unie is begonnen door de sport en ook het 
meest zichtbaar in de sport. Door zijn Krim-avontu-
ren (na Sotsji 2014), de inval in Oekraïne (na Peking 
2022) en het dopingschandaal in Sotsji en in de Russi-
sche sport in het algemeen is de Russische Federatie 
een sportparia.

Deze week verzamelt de sportbobowereld toevallig 
in Seoel voor de algemene vergadering van de natio-
nale olympische comités (ANOC). De Britten hebben 
geweigerd de zaal te betreden omdat de olympische 
comités van Rusland en Wit-Rusland aanwezig zijn. 
Heel wat andere westerse landen hebben zich bij dat 
protest aangesloten.

Een Belgisch standpunt hebben we niet gehoord. 
Wellicht volgen die gezagsgetrouw de koers van sport-
paus Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal 

Olympisch Comité (IOC). Die brak 
een lans voor het opnieuw toela-
ten van Russische en Wit-Russi-
sche atleten in alle sportcompeti-
ties. “Sancties zouden alleen 
mogen gelden voor wie verant-
woordelijk is. Atleten zijn onschul-
dig.” Hoe naïef. Het zal ook niet 
gebeuren.

Sport is politiek en sportpoli-
tiek is meestal geopolitiek en ook 
heel vaak economie. Herinner u 
nog de rel die de NBA had met 

China, nadat een baas van Houston Rockets zijn steun 
had toegezegd aan de protesten in Hongkong. 
Prompt ging het NBA-licht uit in China. Waarop ze op 
Fifth Avenue in een kramp schoten: ho maar, men-
senrechten zijn oké, maar die Chinezen betalen wel 
1,5 miljard dollar aan tv-rechten voor vijf jaar NBA. 
Het Houston-mannetje krabbelde snel terug.

De voorbeelden van sport als geopolitiek middel 
zijn schering en inslag. Neem Abu Dhabi, dat eigenaar 
is van City Football Group, dus Manchester City, waar 
de Chinese overheid ook aandeelhouder is. Of de Chi-
nese stadionbouw in Afrika, die dan weer te maken 
heeft met de lokale grondsto� en, maar ook met de 
ambitie om de World Cup van 2030 te organiseren.

Qatar wil op de World Cup van over een maand dan 
weer een onberispelijk rapport van de buitenwereld. 
De nieuwste ambities kunnen dan uit de koelkast: 
Olympische Spelen in Qatar en Saudi-Arabië bijvoor-
beeld. Bijvoorbeeld in 2036, maar daar heeft ook al-
weer een andere grootmacht een oogje op: Rusland. 
Veertien jaar na het pariaschap, dat moet kunnen.

Sport is politiek en 
sportpolitiek is 

meestal geopolitiek 
en ook heel vaak 

economie

President Vladimir Poetin groet de Russische ijshockeyspelers in het Loezjniki-stadion tijdens zijn 
 verkiezingscampagne in 2018. © MIKHAIL KLIMENTYEV/TASS

spijsde hij zijn prijzenkast met 
negen titels en zes bekers. In 
2013 won hij met de Duitse top-
club ook de Champions League 
en het WK voor clubteams.

Ribéry behaalde 81 caps voor 
de Franse nationale ploeg. Hij 
was aanwezig op de WK’s van 
2006 en 2010. (BELGA)

Ribéry zegt voetbal adieu 
door aanhoudende kniepijn
De 39-jarige Franck Ribéry stopt 
per direct met voetballen. Hij 
stond sinds augustus bij zijn 
club Salernitana aan de zijlijn 
met aanhoudende kniepijn. Die 
verplicht hem nu om een einde 
te maken aan zijn loopbaan.

“De pijn is alleen maar erger 
geworden en de artsen zijn for-
meel: ik heb geen keuze meer, 
ik moet stoppen met voetbal-
len”, zegt Ribéry in een video.

De Franse aanvaller kende 
een succesvolle carrière bij 
 onder meer Metz, Galatasaray, 
Marseille, Bayern München en 
Fiorentina. Vooral bij Bayern 

Frank Ribéry: 
‘De artsen 
zijn  formeel, 
ik moet stoppen 
met voetballen

De Ghanees Joseph Paintsil 
blinkt uit tegen Westerlo, 
 eerder deze week. ‘Hij verdient 
erkenning.’ © BELGA

Spelers van leider 
Genk analyseren zelf 
al hun tegenstander

Een uitwedstrijd in Antwerpen 
kondigt zich aan als een zware 
opdracht. De zwaarste tot hier-
toe misschien wel voor Racing 
Genk?

“Iedere opdracht is de zwaar-
ste opdracht”, lacht trainer 
Wouter Vrancken. “Budgettair 
gezien steken Club Brugge en 
Antwerp boven de rest uit. Zij 
kunnen spelers kopen die voor 
andere clubs onhaalbaar zijn. 
Antwerp is zowel collectief als 
individueel sterk. We zullen top 
moeten zijn, zeker in een volle 
Bosuil. Ik denk dat wij de kwali-
teiten om daar iets te halen. We 
gaan vol vertrouwen naar Ant-
werpen.”

De spelers van Genk houden 
de voeten op de grond. “Ik heb 
niet het gevoel dat mijn groep 
extra motivatie nodig heeft, in 
de vorm van clubrecords bij-
voorbeeld. Zij horen liever hoe 
ze het moeten aanpakken. De 
bereidheid om te werken is 
enorm. Ik merk dat sommige 
spelers zelf al hun directe tegen-
standers hebben bestudeerd 
nog voor de matchbespreking. 

Racing Genk-trainer Wouter 
Vrancken kijkt uit naar de 
topper van zondag op de 
Bosuil. Het  vertrouwen bij 
de competitieleider is groot. 
‘We kunnen er vrank en vrij 
naar toeleven.’

Ik heb dat weinig gezien in mijn 
carrière en kan enkel maar te-
vreden zijn.”

Verder weinig personele pro-
blemen bij Genk. De Ecuado-
raan Angelo Preciado is ge-
schorst, daartegenover staat de 
rentree van Gerardo Arteaga en 
de sterke terugkeer uit blessure 
van Joseph Paintsil. De Ghanees 
was tegen Westerlo (6-1) betrok-
ken bij vier goals. Samen met 
Mike Trésor is hij een van de re-
velaties.

“Je moet ook kijken vanwaar 
zij komen. Vorig jaar speelden 
ze amper, nu doen ze het heel 
goed. Ze verdienen erkenning, 
want zeker zij weten wat ze er-
voor moeten doen.” (BFA)

Jupiler Pro League Speeldag 14
Cercle Brugge - Charleroi gisteravond
KV Kortrijk - Westerlo za 16.00 uur
KV Mechelen - Eupen za 18.15 uur
STVV - OH Leuven za 18.15 uur
Union - Club Brugge za 20.45 uur
Antwerp - Racing Genk zo 13.30 uur
AA Gent - Seraing zo 16.00 uur
Standard - Anderlecht zo 18.30 uur
KV Oostende - Zulte Waregem zo 21.00 uur

1. Racing Genk 13 34
2. Antwerp 13 33
3. Club Brugge 13 28
4. Union 13 28
5. Standard 13 22
6. AA Gent 13 20
7. OH Leuven 13 20
8. Westerlo 13 19
9. Anderlecht 13 16

10. Charleroi 13 16
11. STVV 13 16
12. Cercle Brugge 13 15
13. KV Mechelen 13 14
14. Eupen 13 12
15. Seraing 13 11
16. KV Kortrijk 13 11
17. KV Oostende 13 11
18. Zulte Waregem 13 11
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