
 WIM LAGAE  

De zure nasmaak 
bij Rabobank

Column

 72 

| editie 1 | voorjaar 2013



Hoe zou het er aan toegaan in de boardroom bij rabobank? minstens 15 miljoen euro betaalt 
de bank om niets meer met wielersport te maken te hebben. die miljoenen, waaraan het 
team zijn doorstart als Blanco Pro Cycling te danken heeft, krijgen na michael Boogerds 

biecht een nog zuurdere nasmaak. de bank wordt door het wielermilieu als een lafaard uitgespuwd. 
in Vlaanderen klinkt het dat het bij rabobank nooit uitmaakte hoe er gewonnen werd, áls er maar 
gewonnen werd. en dat de verzuurde Hollanders in hun vermolmde raad van bestuur de wielerexit 
al jaren geleden hadden bekokstoofd en Blanco zelfs een sluwe manoeuvre zou zijn om publiciteit 
mee te graaien. ex-dopingzondaar en spijtoptant david millar vatte in een tweet de opinie van het 
peloton over rabobank samen: “Dear Rabobank, you were part of the problem. How dare you walk 
away from the young clean guys who are part of the solution? Sickening.”

Hallucinant dit alles. want jazeker, er stond veel publiciteit tegenover de sponsormiljoenen.  
Zo leverde de exit meer naamsvermelding op dan de downgrade door Standard & Poor’s een jaar  
eerder. maar de onthutsende sponsoringwaarheid is ook dat de bank jaren relatief te veel inves-
teerde in verhouding tot de bekomen zichtbaarheid. door de matige koopmanskunst van het team-
management, de concurrentievervalsing door wielergekke mecenassen bij andere teams en vooral 
omdat Nederland Fietsland geen wielersportland is. Bovendien is er de niet te overziene imagoscha-
de. Boogerd, michael rasmussen, denis menchov: ze bezorgden de sponsor een vals imago. Hebben 
de rabo-juristen dit al ingeschat? rasmussen zelf eist alvast 5,8 miljoen euro van rabobank omdat 
hij naar eigen zeggen onterecht ontslagen werd.

Al die jaren deed rabobank wel degelijk onderzoek naar malversaties en zette het bankmanage-
ment zich in voor een strikt en geloofwaardig antidopingbeleid. Het trommelde een indrukwekken-
de batterij professoren op om te zoeken naar een verklaring voor erik dekkers te hoge hematocriet-
waarde vlak voor het wK in 1999. Historisch was ook de ingreep in de Tour van 2007. rasmussen, 
de deense kopman en geletruidrager van dat moment, leek de gedoodverfde eindwinnaar, maar 
werd door zijn eigen leiding vanwege foute whereabouts vier dagen voor de Champs-elysées uit de 
Tour gehaald. om een herhaling van fouten te vermijden en een geloofwaardig antidopingbeleid 
te beklemtonen riep rabobank daarop de onafhankelijke commissie-Vogelzang in het leven. Later 
volgde de zaak rond Thomas dekker, bij wie in 2008 afwijkende bloedwaarden werden vastgesteld. 
Per direct nam rabobank na een mooie oprotpremie afscheid van dekker, terwijl Silence-Lotto hem 
enkele weken later een genereus contract liet ondertekenen. deze en andere dopingzaken weerhiel-
den rabobank er niet van om eind 2010 de teamsponsoring te verlengen tot eind 2016.

welk gevoel zou nu overheersen bij de marketingverantwoordelijken van de bank? opluchting 
of frustratie? misschien vragen ze zich af waarom ze zich in keurige wielertraditie maar als grote 
naïevelingen lieten ‘flikken’ door enkele toprenners en keukentafelmanagers, toen ze in overleg 
antidopingcharters uitschreven. of waarom ze de trouwe teamarts in alle vertrouwen tot directeur 
bombardeerden en vergaten inzage af te dwingen in de dark rooms van de teambus of hotelkamers. 
dat rabobank de sponsoring intrekt voor de Tourkandidatuur van utrecht en Nederlandse profkoer-
sen, is alvast een correcte revanche op de losgeslagen wielersector.

intussen is het rabobank-verhaal uitgegroeid tot een ontradingscase wielersponsoring. Voor Blanco 
lijkt het een mission impossible om een merk van hetzelfde kaliber – zowel qua omvang, imago als 
betrokkenheid – te overtuigen om in wielersponsoring te investeren.
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