BOIC legt lat lager voor Olympische Spelen in Rio 2016
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Met het oog op Rio 2016 ruilt het BOIC zijn eigen, strengere criteria in voor de internationale, mildere limieten. Omdat tussen Peking
2008 en Londen 2012 het Belgische selectiebeleid al aanzienlijk versoepeld was, zullen slechts een handvol atleten kunnen profiteren
van de nieuwe regels. Marc Vermeiren
Waarom?
De nieuwe normen werden onder meer ingesteld op aansturen van de atletencommissie, die uiteraard wat graag meer van haar leden
naar de Vlam wil uitsturen. 'De internationale selectiecriteria zijn de voorbije jaren een stuk strenger geworden, waardoor ze dichter bij
de onze aanleunen', verklaart Eddy De Smedt, directeur topsport van het BOIC. Belgen zullen zich niet meer gediscrimineerd voelen
ten opzichte van hun buitenlandse collega's, die profiteren van een milder beleid.
Rechtszaken?
Het verschil tussen Belgische en internationale normen leidde tot wrevel bij de atleten. De gebuisde sportlui - zoals tennissers
Olivier Rochus en Steve Darcis - probeerden vervolgens via juridische weg hun selectie af te dwingen. Vaak lukte dat. Zo groeide
de Londense delegatie met een dik dozijn gedelibereerden aan. Die juridische dreiging is onder het nieuwe systeem grotendeels
geweken.
Nog twistpunten?
Toch blijft er nog conflictstof. Als twee atleten voor één plaats strijden (zoals in het zeilen, met Evi Van Acker en Emma Plasschaert)
moet de bevoegde federatie in samenspraak met het BOIC beslissen. Bovendien lopen de normen in de verschillende disciplines fors
uiteen. Een individuele turner bij voorbeeld moet veel hoger staan op de internationele ranking dan een golfer. En de internationale
federaties, die dus de nieuwe richtlijnen bepalen, zijn niet altijd een toonbeeld van doordacht beleid.
Nieuwe stap?
De Belgische strengheid hield 17 atleten thuis uit Peking, in Londen waren er dat nog maar vijf. Onder meer atlete Olivia Borlée,
judoka Jasper Lefevere en zwemmer Egon Van der Straeten zouden onder het nieuwe regime wél Londen gehaald hebben. In 2012
eiste het BOIC één keer een voorafgaande top 8-plaats op een internationaal tornooi, vier jaar vroeger waren twee dergelijke plaatsen
nodig. Bovendien hield het selectiebeleid voor Londen ook rekening met het doorgroeipotentieel richting Rio. Nu volgt dus een nieuwe
versoepeling.
Lat lager?
De olympische selectienormen wijzigen wel, het olympische doel niet: een plaats bij de beste acht. Tegelijkertijd gaat de lat (iets)
lager. 'Waardoor ons percentage atleten bij die top 8 kan dalen', beseft De Smedt. 'Maar mij zal je nooit horen spreken overtoeristen
enpamperen. Laat ons alvast nog selectiever de toptalenten steunen.'

Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2015 gopress. Alle rechten voorbehouden

