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ervaring en professionele verleden – wat in het ge-
val van ex-profrenners geen sinecure is.  

Ook de organisatoren van grote rondes moeten 
lessen trekken uit de dopingpraktijken van de ron-
derenners en eindelijk luisteren naar de adviezen 
van inspanningsfysiologen. Kan je het maken als 
bedrijfsleider om een slopende derde week te pre-
senteren van de 100ste Tour de France en in de-
zelfde adem te pleiten voor heel strenge ethische 
spelregels? 

Elke grote dopingzaak draait ook rond spindoc-
tors. Kan deze beroepscategorie, die opvallend 
afwezig is in het debat, eindelijk een medisch-ethi-
sche wielercode voorstellen en afdwingen? Wieler-
leiders met visie zouden al lang het systeem van 
teamartsen vervangen hebben door sectorartsen, 
die via loting aan teams worden toegewezen en 
jaarlijks hun licentie moeten vernieuwen. Renners 
zouden enkel onafhankelijke artsen mogen consul-
teren. 

Het is duidelijk dat in de wielersport, en bij uit-
breiding de topsport, financiële groei niet ver-
gezeld wrdt door een toename in regulering. Zo 
noemde verzekeraar en hoofdsponsor Aegon het 
aanhoudende gerommel vorige winter in de be-
stuurskamer van Ajax een horrorscenario. Het 
was dan ook geen verrassing dat ze onlangs een 
uitdoofscenario van hun voetbalsponsoring afkon-
digden. Op het vlak van waken over de kwaliteit 
van het management, kan topsport trouwens een 
puntje zuigen aan de recreatieve sport. Daar wor-
den kwalificaties opgelegd aan managers, zelfs op 
lagere echelons.  

Anderzijds dreigen de weinige managers pur sang 
die al een plaats in de sportwereld verwierven, de 
pedalen te verliezen bij de emoties die topsport te-
weegbrengt. Het paniekvoetbal bij de recente trai-
nerssoap in Club Brugge is een andere illustratie 
van de complexiteit van sportmanagement. Opge-
jaagd door emoties én de drang om zo vlug moge-
lijk opnieuw wedstrijden te winnen, verliezen zelfs 
door de wol geverfde onderhandelaars in de sport 
de pedalen. Hoe frustrerend moet het zijn voor 
een succesvolle ondernemer als Bart Verhaeghe 
om nauwelijks greep te krijgen op de onzekere 
sportresultaten? Wie stelde ook weer dat sport 
verkopen oneindig veel complexer is dan zeep aan 
de man brengen?
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dringend gezocht: comPe-
tente crisismanagers (m/V)

De crisis in de wielersport wordt meestal simplis-
tisch belicht vanuit het perspectief van de doping-
gebruiker. Er wordt te weinig stilgestaan bij het 
gebrek aan managementexpertise dat de wieler-
leiders kenmerkt. Van de UCI was al duidelijk dat 
ze het onderspit moest delven tegenover sterkere 
mediagroepen in de strijd rond competitiehervor-
mingen en televisierechten. Het USADA-rapport 
heeft nu ook brandhout gemaakt van het imago 
van de wielerunie als competente dopingcontro-
leur. Een (hopelijk echt) onafhankelijke onder-
zoekscommissie zal heel veel mismanagement bij 
de UCI in kaart brengen. Het is een raadsel waar 
de unie vandaag nog haar autoriteit vandaan haalt 
om topteams ethisch te screenen. Op basis van 
welke ethische criteria verdienden ‘managers’ 
Johan Bruyneel (US Postal) en Walter Godefroot 
(Deutsche Telekom) in tempore non suspecto hun 
licentie?

Hoewel ze een totaalbudget van ongeveer 200 
miljoen euro vertegenwoordigen, vertonen ook 
de wielerteams een gebrek aan visie en cohesie. 
Waarom maken slechts vier van de achttien top-
teams deel uit van de Beweging voor een geloof-
waardige wielersport? Als teammanagers op een 
blauwe maandag samen vergaderen, tref je een 
onvolledige agendering, onduidelijke stem- en toe-
tredingsprocedures, gebrek aan leiderschap en 
dus besluiteloosheid. Missie, visie, swot-analyse, 
preventieve crisiscommunicatie, strategisch plan? 
Nooit van gehoord, meneer! Wat moeten we ons 
trouwens voorstellen bij het soortelijk gewicht van 
‘manager’ Viatcheslav Ekimov (Katusha) én van 
ene Alexandre Vinokourov (Astana)? Wanneer 
durft kersvers manager Luca Guercilena het voor 
zijn team RadioShack ontluisterende USADA-rap-
port tegen het licht te houden? Welke teammana-
ger durft vragen te stellen bij de recente aantijgin-
gen van Tyler Hamilton tegen Bjarne Riis (Saxo 
Bank - Tinkoff Bank)? Een onafhankelijke licen-
tiecommissie moet teammanagers grondig scree-
nen op hun managementvaardigheden, relevante 

“HOEWEL ZE EEN TOTAALBUDGET 
VAN ONGEVEER 200 MILJOEN EURO 
VERTEGENWOORDIGEN, VERTONEN 

OOK DE WIELERTEAMS EEN GEBREK 
AAN VISIE EN COHESIE”




