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Een paar jaar geleden deden Duitse wielerjournalisten erg hard hun best om hun sport naar de
verdoemenis te schrijven. Zonder enig gevoel voor nuance – een zijwaartse blik naar bijvoorbeeld
atletiek of voetbal had heel wat zaken in perspectief kunnen plaatsen – werden alle zonden van
Israël exclusief over het peloton uitgekieperd. Wielrennen stond gelijk aan ‘pakken’ en andere valsspelerij. De wielersport werd eerst gebannen naar de crimipagina’s en daarna gewoon helemaal
gebannen. Met het verdwijnen van wielerverslaggeving verdween uiteraard ook de werkgelegenheid voor wielerverslaggevers. Het kind met het badwater weggooien en meteen jezelf in de voet
schieten. Gut gemacht.
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Megasportevenementen zijn hard op weg de nieuwe wielersport te worden. In het overigens erg
verhelderende boek Ethics and Governance in Sport – The future of sport imagined, dat verderop
in deze Sport & Strategie aan bod komt, bracht Marijke Taks een bijdrage waarin de zogenaamde
MSE (Mega Sport Events, zoals de Olympische Spelen en het WK voetbal) er in vergelijking met de
NMSE’s (Non-Mega Sport Events) wel erg bekaaid vanaf komen. We doen zelf ook vlijtig onze duit
in de zak wat MSE-bashing betreft. In een van de drie artikels in deze Sport & Strategie over het Play
the Game congres een aantal weken geleden in het Deense Aarhus wordt er met scherp geschoten op de MSE der MSE’s: de Olympische Spelen. Met gegronde en academisch verantwoorde
redenen uiteraard, want megasportevenementen wekken – dat is een simpele kwestie van schaal
– ook megaproblemen op. Ga maar na:
Gigantische kostenoverschrijdingen? Traditioneel het geval.
Een legacy van witte olifanten? Onvermijdelijk.
Problemen met mensenrechten? Valt niet goed te praten.
Krimpend toerisme? Zal ongetwijfeld ook wel waar wezen.
Kweekvijver van corruptie, doping en andere miserie? Ja hoor.
Veiligheidsproblemen? Steeds meer.
Environmental issues? Check.
Het gevolg van al deze – ongetwijfeld goed bedoelde en uiterst correcte – negatieve geluiden
zal zijn dat wanneer de bevolking van ‘normale’ landen zich om alle aangehaalde redenen steeds
meer zal afzetten tegen het in huis halen van grote sportevenementen, dit via dat mooie gegeven
genaamd ‘democratie’ weldra dus niet meer zal gebeuren. Waarna de MSE’s automatisch verdwijnen naar landen die het net iets minder nauw nemen met die democratie. Nog meer verhuis van
Olympische Spelen, WK voetbal en ander sportief werelderfgoed naar de woestijn dus. Het is zo’n
beetje als met de wielersport in Duitsland: als we maar negatief genoeg blijven doen, hoeven we
dat binnenkort niet meer te doen.
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Of schieten we misschien toch niet net iets te ver door? Megasportevenementen zijn namelijk
ook verantwoordelijk voor mega veel positiefs. Het mooiste sportmoment van 2015 kwam er, niet
toevallig, op een MSE. Na de door Nieuw-Zeeland gewonnen finale van het WK rugby krijgt een
jonge fan de medaille van een van de All Blacks. Bekijken op YouTube (SBW (Sonny Bill Williams)
gives to a kid his Gold Medal): puur kippenvel! Dezelfde jongensdroom zit verweven in dat prachtige spotje dat (MSE-sponsor) Mastercard ooit maakte over dat jongetje dat met grote ogen aan de
hand van zijn vader het voetbalstadion binnenstapt. “De blik in zijn ogen. Onbetaalbaar.” Dat laatste
mag u letterlijk nemen.
Laten we ondanks al dat nakende MSE-geweld in 2016 toch maar proberen in al onze sportnaïviteit er een mooie sportzomer van te maken. Prettig Nieuwjaar alvast!
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