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Edito
Verandering 
We kunnen met z’n allen een serieus pakske zagen als het over onze topsport gaat. En niet eens 
zo onterecht. In de olympische medaillespiegel doen we al sinds mensenheugenis niet mee, 
onze voetbalclubs zijn op enkele decennia tijd van Europese finalisten tot lilliputters verschrom-
peld en een paar weken geleden zaten we nog met de handen in het haar omdat we in onze 
eigen wielersport maar met zes meer naar het WK in Ponferrada zouden mogen afzakken. 

Waaraan zou het kunnen liggen…?

De klassieke smoezen: geld, kleinschaligheid, sportparticipatiegraad… En onze geroemde Vlaam-
se bescheidenheid is in de topsport natuurlijk ook eerder een handicap. Ongelukkige woordkeuze 
misschien, want ook op de Paralympische Winterspelen behaalden we onlangs welgeteld nul 
medailles.

En laat die topsporters – valide of mindervalide – nu net als inspiratiebron moeten dienen voor 
dat zo onwaarschijnlijk veel belangrijker segment van De Sport: de breedtesport. Want hoe be-
langrijk we ook graag doen over topsport, feit is dat het effect van de breedtesport op ons Bruto 
Nationaal Geluk onvergelijkbaar veel groter is. Ook – nee: zélfs! – als we op 13 juli in Maracanã 
de finale van het WK spelen of Jurgen Van den Broeck twee zondagen later op het podium van 
de Tour de France staat.

Maar ook in de organisatie van die zo belangrijke breedtesport rammelt het langs alle kanten… 
Nee, misschien is de belangrijkste factor voor ons deficit op het vlak van top- en breedtesport 
wel de complexe, verouderde en Kafkaiaanse structuur eromheen. Bonden, bobo’s, hun visie of 
gebrek eraan, het beleid of gebrek daaraan, ze krijgen altijd en overal het predicaat middeleeuws 
opgeplakt. Ook in deze eerste Sport & Strategie. In meerdere artikels, rubrieken en columns zult u 
de roep om innovatie horen weerklinken.

Dat die innovatie er niet meteen zal komen vanwege de bonden, daar zijn heel wat columnisten, 
academici en journalisten het alvast roerend over eens. Maar waar zal die dan wel vandaan moe-
ten komen? Gaan onze politici er na 25 mei iets aan doen? U leest op p. 6 wat er qua sportieve ver-
andering in de verkiezingsprogramma’s staat. Of zal het moeten komen van ondernemers, zoals 
sponsor-doet-al en gamechanger Marc Coucke? U leest het in het hoofdartikel op de voorcover. 
Of van de andere kant van de oceaan misschien, zoals de inspirerende ‘best American practi-
ces’ op p. 38? Of moeten gefrustreerde stakeholders de koppen bij elkaar steken, zoals in de Sta-
ten-Generaal van de Wielersport (zie p. 11). Of in het kielzog daarvan een wielermama die haar hart 
uitstort in een emotionele en wondermooie oproep. Misschien wel dat de sportmanagementop-
leidingen op p. 26 de juiste mensen kunnen kneden om een innovatieve bijdrage te leveren? Of 
misschien, heel misschien, kan een vakblad over sportmanagement een kleine bijdrage leveren? 

Vooruit dan maar, alle beetjes helpen. U leest de eerste Vlaamse editie van een vakblad dat in Ne-
derland al  sinds najaar 2007 de vinger aan de pols houdt van de sport-achter-de-schermen. Met 
een mix van management, marketing, beleid, hier en daar een tegendraadse noot en een geutje 
sportemotie. Met veel sportieve variatie; tussen topsport en breedtesport, met uiteraard onze do-
minante sporten voetbal en wielrennen maar ook met hockey, atletiek, sporten op Olympische 
Spelen en in de VS. Maar met telkens sport als rode draad. Of misschien wel meer specifiek de 
roep om verandering in die sport als rode draad. En met misschien een heel klein beetje bewust-
wording richting een hogere Vlaamse sportcultuur. 

Genoeg gezaagd dus. Er zit wel degelijk verandering aan te komen!

MARKO HEIJL
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