SPORT

Een boegbeeld voor de Belgische
Olympische Sport:
Graaf Jacques Rogge

De voormalige voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité heeft
een enorme waardering voor de steun van het Fonds InBev-Baillet Latour
aan de Olympische Beweging. Financiële ondersteuning, beloningen voor
atleten, ... De samenwerking nam diverse vormen aan. Zo was er in november 2011 de publicatie van het rapport ‘Attitude, verandering en innovatie. De communautaire sportfederaties van België’. Deze uitgave in
de reeks Beleid & Management in Sport stelt de conclusies voor van een
gezamenlijk onderzoek van de UCL en de KUL. Graaf Jacques Rogge werd
in 1942 geboren te Gent. De orthopedisch chirurg bouwde een succesvolle zeilcarrière uit en nam meermaals deel aan de Olympische Spelen.
In september 2013 zette hij na twaalf jaar een punt achter zijn voorzitterschap van het IOC. Sindsdien werd hij door Buckingham Palace tot
Honorary Knight Commander geslagen en vervoegde hij de rangen van
de Verenigde Naties. Maar de steun die het Fonds verleent aan zijn grote
liefde, de sport en de Olympische Beweging, zal hem altijd bijblijven.

Hoe evalueert u de steun van het Fonds InBev-Baillet
Latour aan de Olympische Beweging?
Het Fonds is een formidabele hulp voor de sporters, zowel de Olympische
als Paralympische atleten. De Olympische Beweging kon dankzij het
Fonds bepaalde activiteiten versterken en zo haar uitstraling vergroten.
Het verschil is ook echt voelbaar in de disciplines waarin geïnvesteerd
wordt. Sport correspondeert perfect met de sociale visie van het Fonds,
dat streeft naar een betere maatschappij en daarbij de lat zeer hoog legt.

Zou u graag zien dat het Fonds een bepaalde branche
nog meer ondersteunt?
Niet echt, het belangrijkste blijft het uitgangspunt, en dat is de ondersteuning van alle categorieën sporters, ongeacht hun fysieke capaciteiten.
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Ik heb dus geen idée fixe of een specifieke wens: ik ben heel tevreden
met het activiteitenprogramma.

Welke balans maakt u op van uw IOC-voorzitterschap?
Het is niet aan mij om die slotsom te maken. In elk geval had ik het geluk
met een goed team te kunnen samenwerken. De functie was ongelooflijk
passionerend, een echt privilege. De mooiste herinneringen houd ik over
aan de overwinningen van onze landgenoten, de Belgische medailles.
Voor de rest heb ik geen spijt: ik ben tevreden over mijn twaalfjarige
mandaat, een periode die lang genoeg was. Een eventuele verlenging
had geleid tot een verlies aan creativiteit en enthousiasme.

Is de notie ‘sport voor iedereen’ gewijzigd de laatste jaren?
Blijft sport een factor van sociale integratie?
Het begrip is positief geëvolueerd. De atleten worden nu op meerdere
niveaus beter omkaderd: uitrusting, motivatie, fysiologie ... Denk ook aan
de grote marathons die enkele decennia geleden nog niet bestonden.
De maatschappij erkent het belang van sport en ziet in dat het voor minderheden de beste manier blijft om zich te integreren. De nationale teams
zijn vandaag samengesteld uit individuen van wie de sociale positie, het
inkomen of de huidskleur van geen enkele tel is.

Het Fonds InBev-Baillet Latour streeft naar excellentie in
alle domeinen die het ondersteunt. Wat zijn de vereisten
voor excellentie in de sport?
Werken en nog eens werken! Daarmee staat en valt alles. Intens trainen,
respect hebben voor de ethiek van het leven. De huidige generatie is
zeer bekwaam, maar ik hoed me voor vergelijkingen met voorgaande
generaties: elke generatie schittert op haar manier.
Graaf Jacques Rogge

