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Woordje van de voorzitter
Wij eindigden 2019 met het afgelasten van de laatste bijeenkomst op 10.12.2019,
door gebrek aan een gastspreker en door de wijziging van de afspraken met
hotel Serwir.
Dit belet ons niet om voor 2020 werk te maken voor een volwaardig
programma.
Ons ledenbestand wijzigde niet veel gedurende de laatste jaren (27 leden op
31.12.2019) en naar wij kunnen vaststellen zal dit aantal leden niet sterk wisselen
in 2020.
Wij starten het jaar met de bijeenkomst op 04.02.2020 in hotel Serwir met
gastspreker Christine Casteels – ‘Manipulatie van sportwedstrijden, hoe
herkennen en voorkomen’ en op 21.04.2020 met gastspreker Piet Menève –
‘Panathlon en ICES’.
In juni voorzien wij een nieuwe jaarlijkse uitstap op zaterdag 13.06.2020,
waarvoor wij een geschikte lokaliteit zoeken.
Uw lidmaatschapsbijdrage blijft ongewijzigd voor 2020, zodat u binnenkort of
nu reeds uw € 100 lidgeld kunt overschrijven op onze bankrekening.
Wij wensen u en uw familie een gelukkig, en vooral gezond nieuwjaar en hopen
u zeer regelmatig te kunnen ontmoeten tijdens onze activiteiten.
Met zeer sportieve panathlonneaanse groeten,
Voorzitter Panathlon International Brussel
Jos Vanlerberghe

“WK 2021 VLAANDEREN: 100ste
verjaardag WK wielrennen op de weg!”
Lezing door mr. Christophe Impens
Dankzij Willy Pennoit hadden wij de eer om de “managing director” van GOLAZO, mr. Christophe
IMPENS, te mogen verwelkomen als gastspreker. Het curriculum vitae van Christophe is veel te lang
om hier op te sommen maar Willy gaf ons een uitgebreide beschrijving van zijn meer dan
indrukwekkend palmares: als piepjonge atleet bij Racing Club Gent kwam hij reeds vlug in contact
met toenmalig voorzitter Willy Pennoit, en daar groeide niet alleen wederzijds respect maar tevens
een blijvende vriendschap uit. Hij behaalde niet alleen talloze nationale titels, voornamelijk op zijn
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favoriete 1.500 meter en was meer dan 20 jaar
recordhouder op die afstand, maar ook exolympisch atleet. Daarbij is hij ook enorm
gefascineerd door de wielersport en na zijn
sportcarrière bleef hij nauw betrokken bij
atletiek en sport in het algemeen, via Golazo.
Willy omschrijft hem als uiterst loyaal,
extravert, emotioneel maar ook rationeel!
Ondertussen mochten wij na een verkwikkend
aperitief, proeven van bruschetta met tartaar
van tomaat basilicum en flinterdunne
Mangalicaham. In het eerste gedeelte van zijn
uiteenzetting maakt Christophe ons wegwijs in
de organisatie “Flanders 2021: celebrating the centenial in the homeland of cycling”, het UCI
Wielrennen op de weg.
Als één van de 5 stichtende UCI-leden, in 1921, zette België zijn kandidatuur voor 2021 kracht bij met
een korte maar bijzonder overtuigende video en bijhorend “bidboek” met alle voorhanden zijnde
troeven (kinderen, tifosi, sfeerbeelden zoals Ronde van Vlaanderen, ex. Belgische wereldkampioenen,
de kust, cultuursteden, enz.) Dit alles met het idee: de 100ste verjaardag van het WK Wielrennen op de
weg, terug THUIS brengen naar België, meer bepaald Vlaanderen! Gezien de gigantische omvang en
het imposante kostenplaatje hebben de initiatiefnemers een constructie opgezet met enerzijds “de
sportieve cel”, nl. de samenwerking Flanders Classics en Golazo, en anderzijds de grootste Vlaamse
cultuursteden nl. Brugge, Antwerpen, Mechelen, Leuven en Gent (waarbij deze laatste afviel wegens…
GEEN INTERESSE!). Het samengaan van “Belgium Cycling” en “Cycling Vlaanderen” heeft voor
beiden een meerwaarde en stelt als doel: de ultieme kick als Belgische renster/renner voor eigen volk
winnen en voor de recreant fietsen op het WK-parcours.v
De “State of the Art” bevat 3 kernelementen met doel toonaangevend zijn:
1.
Positionering: hierbij zijn de belangrijke onderdelen het sporttechnisch en logistieke aspect,
de veiligheid en medische omkadering, de mobiliteit en toegankelijkheid, de creativiteit i.v.m.
randprogramma, marketing, communicatie, sponsoring, de “hospitality” en de duurzaamheid.
2.
Parcours: dit moet een “Flandrien”-gehalte hebben (polders, wind, kasseien, hellingen…), de
veiligheid, mobiliteit en toegankelijkheid moeten optimaal zijn, de start- en aankomstzones moeten
ruim zijn, comfortabel en aantrekkelijk zijn.
3.
Toerisme: hierbij zorgen voor aantrekkelijke toeristische pakketten met doel/mogelijkheid
bezoekers meer te bieden en langer te houden met speciale aandacht voor de wielertoeristen en een
breed spectrum van toeristische mogelijkheden aanbieden door intense samenwerking met
organisatiecomité, met steden, provincies en partners.
Het budget om dit alles te organiseren bedraagt bijna 19 miljoen euro, waarvan bijna 3 miljoen
geïnvesteerd wordt door de gaststeden, nog eens bijna 3 miljoen door private middelen en 13 miljoen
door de Vlaamse Overheid, waarvan 12 miljoen door Sport en 1 miljoen door Toerisme. De
economische return wordt geschat op 30 miljoen euro, maar dan wel op langere termijn. De grootste
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hap uit het budget gaat eigenlijk naar de UCI, die als return het recht op organisatie geven, zorgen
voor de oﬃcials en voor de internationale promotie.
Voor de organisatiestructuur werd gekozen voor een lokaal organisatiecomité als “Tijdelijke
Vereniging V.Z.W. WK 2021”, gebaseerd op een samenwerking Flanders Classics en Golazo en
bestaande uit een Management Team en een 10-tal operationele cellen.
De Stuurgroep WK 2021 is samengesteld uit diverse afdelingen van de Vlaamse Overheid, nl. Kabinet
Minister van Sport, Sport Vlaanderen, Vizit Flanders, Event Flanders en Belgium Cycling/KBWB en
Cycling Vlaanderen en tenslotte de 4 medewerkende steden. Voor de volledige organisatie omvat het
organigram een 9-tal verschillende werkgroepen.
Alle nog levende wereldkampioenen zullen uitgenodigd worden, er worden tentoonstellingen in de 4
steden voorzien en er wordt een speciaal congres georganiseerd specifiek naar jongeren gericht.
Vooraleer aan te vangen met het 2de deel mochten de hongerige magen genieten van de opening van
het “wildseizoen” met een botermalse hertenfilet met Grand Veneursaus, saﬀraan peertje, en stoemp
van savooi en gebakken boschampignons vergezeld van een heerlijke bijpassende rode wijn.
Na dit heel smakelijk hoofdgerecht ging Christophe dieper in op het parcours. Het WK zal
opgesplitst worden over 2 aparte locaties, nl. het parcours voor alle tijdritten en dat voor de wegritten.
Er werd gekozen om de tijdritten te laten starten op de dijk van Knokke-Heist en via de haven van
Zeebrugge en Damme te finishen op ’t Zand in Brugge waar de perfecte accommodatie aanwezig is:
zeer groot plein, het imposante Concertgebouw als hoofdkwartier en de immense parking er onder.
Voor de wegritten wordt het traject Antwerpen-Mechelen-Leuven voorzien waarbij ook een lus
gemaakt wordt naar de druivenstreek (enkele pittige hellingen) om te eindigen met enkele plaatselijke
ronden in en om Leuven. Opvallend is dat de zo populaire Vlaamse Ardennen niet aan bod komen!
Daar was geen financieel draagvlak voor bij de respectievelijke gemeenten. Daarom werd geopteerd
om het veel minder bekende maar wel mooie en tevens lastige Hageland op te nemen.
Planning – programma:
Het hele gebeuren start op zaterdag 18 september 2021 met een
openingsceremonie en een massa-evenement en loopt tot en met
zondag 26 september met het WK voor Elite mannen om af te
sluiten met een spetterend Closing Festival.
Op vrijdag 24 september staat het grote UCI-congres gepland en op
zaterdag 25 september wordt de 100ste verjaardag oﬃcieel gevierd
met een groots gala en massa-evenement. Enkel op donderdag is er
een “rustdag” voorzien want dan wordt alle infrastructuur
overgebracht van Brugge naar Leuven! In de planning is ook het
voortraject ingeplant en dat start in maart 2020.
De organisatoren hebben in Yorkshire dit jaar gezien hoe het zeker
niet moet en zullen daarom vanaf maart 2020 het WK 2021 via
uitgebreide praktische communicatie overal kenbaar en zichtbaar
maken (Brussels Airport, stations, steden, NMBS, de Lijn…)
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Via gemeenten, scholen, clubs enz. zal een grote
“motivatiecampagne” gebeuren met correcte, tijdige en
positieve maar eerlijke informatie met o.a. als doel “iedere
seingever voor eigen deur” en algemeen enthousiasme
aanwakkeren. Scholen zullen gevraagd worden om
“peterschap” over een deelnemend land op te nemen; er zijn
immers +/- 100 deelnemende landen.
Op het WK 2020 in Zwitserland zal het project oﬃcieel
voorgesteld worden waarbij het volks aspect duidelijk
aanwezige zal zijn: enkele weken voordien zullen alle geïnteresseerde wielertoeristen, zowel nationaal
als internationaal, het WK parcours mogen inrijden en zal er een echt Vlaams bruin café gebouwd
worden om de volkse sfeer van weleer op te roepen! Hierbij zullen de retrofietsen ook een centrale
plaats krijgen. Het grote doel is om niet het gevoel van 1 week “overlast” maar 1 week FIERHEID
over te brengen.
Tot slot van deze “primeurlezing” bleven we in de sfeer genieten van een “retro”-coupe met warme
krieken! En na een dampende koﬃe en nog heel wat vragen en “gekeuvel”, mochten wij na alweer een
zéér boeiende en leerrijke Panathlon-avond, tevreden huiswaarts keren.
Dit alles met oprechte dank aan Christophe en Willy!

Secretaris Panathlon International Brussel
aangeduid met internationale mandaten
De secretaris van Panathlon International Brussel, Patrick Van Campenhout, heeft aﬃniteit met de
Chinese krijgskunsten, maar dat wist u reeds. In december jongsleden werd hij door de Internationale
Wushu Federatie (IWUF) aangeduid als lid van het “Marketing en Development” comité. Dit is een
belangrijk mandaat voor onze landgenoot voor de verdere ontwikkeling van de Chinese krijgskunsten
op wereldvlak. In het nieuwe jaar 2020 staat de sterrenhemel in een goede constellatie want op 4
januari werd Patrick unaniem verkozen als voorzitter van de Europese Wushu Federatie (EUWUF),
een nieuwe federatie die wushu op een dynamische manier zal promoten in het Europees continent.
Patrick heeft ervoor gezorgd dat in de statuten van deze entiteit “Panathlon” werd opgenomen in één
van de artikels;
Artikel 3:
De vereniging heeft als belangeloze doelstelling: de promotie van
Chinese krijgskunsten, wushu genaamd, binnen Europa door als
organisatie de nationale Europese wushu federaties en associaties te
verenigen en te streven naar een goede verstandhouding tussen deze
nationale organisaties. Tevens zal de vereniging ook de belangen van de
wushu beoefenaars in Europa behartigen en streven naar een
verbetering van het niveau van deze sport en daarbij handelen volgens
de Olympische principes zoals vastgelegd in het Olympisch Handvest
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en voor haar jeugdwerking de gedragsregels volgen die in de Panathlon-verklaring ‘’Ethiek in de
Jeugdsport’’ werden opgenomen.

MANIPULATIE VAN
SPORTWEDSTRIJDEN: HOE
HERKENNEN EN VOORKOMEN
Lezing door mevr. Christine Casteels
Na het gebruikelijke aperitief waarbij iedereen gezellig aan het bijpraten was, opende onze voorzitter
Jos onze bijeenkomst. Na de verwelkoming en enkele korte mededelingen mochten wij genieten van
een oosters getint voorgerecht. Tataki van tonijn, Oosterse noedelsalade en wakamé… zou dit
ingefluisterd zijn door de aanbrenger van onze gastspreker, onze “Grootmeester in de oosterse
krijgskunst”? Het was in elk geval héél lekker!
Patrick kreeg dan de eer en het genoegen om mevr.
Christine Casteels in te leiden. Zij is licentiate
Criminologie en Eerst adviseur Federale Gerechtelijke
Politie met een bijzondere licentie in de forensische
gedragswetenschappen. (verder specificatie: zie uitnodiging
van voorzitter Jos van 23/01/2020)
Als beleidsadviseur behoort zij ook tot het Belgisch
Nationaal Platform ter bestrijding van sportfraude. Voor
het eerste gedeelte van haar lezing ging mevr. Casteels
dieper in op het herkennen van de manipulatie. Waarom is
het manipuleren van sportwedstrijden zo aantrekkelijk
voor criminelen? Hiervoor zijn verschillende redenen zoals
de grote diversiteit, heel veel mogelijkheden, zeer anoniem en dus sowieso ook een “gemakkelijke”
manier, enorme geldstromen, enz. Zeker wat betreft internationale sporten (voetbal, basket, baseball,
enz.) alleen al, circuleren gigantische geldbedragen als je nog maar de omzet van deze clubs bekijkt.
Maar ook individuele sporten zoals tennis, boks, enz., staan garant voor grote geldstromen. Hierbij
spelen naast de sportieve elementen zoals winstpremie, degradatie vermijden, ranking, deelname aan
grote tornooien, enz., ook de NIET-sportieve voordelen en elementen mee zoals witwassen en
zwartwassen, steekpenningen, fraude, enz. Om iedereen zoveel mogelijk op één lijn te krijgen werd
het enige bindend verdrag opgesteld via de Raad van Europa in 2014, nl. het Verdrag van Macolin
waarbij gesteld wordt dat elke daad die het verloop van een wedstrijd beïnvloedt, als sportmanipulatie
wordt beschouwd. Deze term vervangt het vroegere “match-fixing”.

Aanvankelijk hadden 7 landen (Australië, Cyprus, Frankrijk, Portugal, Zwitserland, Nederland en
België) een nationaal platform, maar ondertussen zijn er reeds 32 landen!
Hoe kan men manipulatie herkennen?
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1.
Bestuurlijke positie: een belangrijke bestuurs-positie wordt hierbij gebruikt om personen
(bestuurders, spelers, scheidsrechters,…) te benaderen en te contacteren en om alles naar eigen hand
te zetten.
2.
Misbruik van macht en invloed: “topmensen”, zakenmannen, politici,…, die mensen omkopen
bij stemmingen voor toewijzing van grote organisaties (vb. WK in Qatar, Rusland,…)
3.
Externe beïnvloeding: personen die spelers, scheidsrechters, …, omkopen al dan niet via
maﬃapraktijken. (Hierbij probleem dat personen wel in cel belanden maar terug in vrijheid wacht het
vele “verdiende” geld op hen).
4.

Manipuleren van persoonsgegevens: leeftijd vervalsing, naamvervalsing, gewichtsklassen, …

5.
Gebruiken van externe middelen: gebruiken van speciale loopschoenen (vb. Vaporfly),
motortje in de fietsen, F1-banden, ingrepen,…)
6.
Opportunisme – Under-performen: bewust minder goed spelen om gemakkelijker tegenstrever
in de volgende ronde te treﬀen, laatste eindigen om als eerste speler te kunnen kiezen in basket.
Na dit eerste gedeelte kregen wij een smaakvolle, sappige Chateaubriand geserveerd met seizoen
groenten en knapperige frietjes.
In haar tweede deel gaat mevr. Casteels dieper in op hoe manipulatie kan voorkomen worden en
daarbij komen ook de vragen waarom, wie, wat en hoe, aan bod. Ondertussen leren we ook dat o.a.
Interpol gigantische geldtrafieken ontdekte (+/- 90 miljard!!!) van drugs en sport (!) die via Amsterdam,
Antwerpen, van en naar Colombia naar Europa, Midden-Oosten naar o.a. Kazachtstan tot bij IS en
Al-Quaida terecht kwamen: dus drugs – sport – wapens – en terrorisme!
Een tactiek die gebruikt wordt om te
manipuleren is “Grooming”: dit begint zeer
“onschuldig”, vb. een wedstrijd van jonge
spelers bekijken, vrienden worden,
vertrouwen kweken, kleine geschenken
geven en ondertussen een zwak punt
zoeken, kleine ingrepen laten gebeuren
zoals een gele of rode kaart nemen, enz. en
uiteindelijk in de greep van de manipulator
en er niet meer uitkunnen!
Belangrijk is ook de “Perceptie”: wat is
verdacht, wat doe je als je iets merkt (vb.
kiné merkt een klein letsel: dit melden of
niet). Integriteit staat hier tegenover “Quick Win” of “Omerta”. Toch moet de integriteit steeds
bewaard worden. Bij de vragen wie en wat, komt het verschil tussen strafbare feiten en ethische
problemen. Strafbare feiten zoals private corruptie, witwassen, fiscale fraude, mensenhandel, maﬃa,
identiteitsfraude en hooliganisme moeten steeds strafrechtelijk vervolgd worden. Ethische problemen
zijn soms veel moeilijker te bestraﬀen. Hierbij spreken we over valsspelen, tactiek (vb. F1: piloot moet
inhouden voor collega), inside-information doorgeven, deontologische problemen, gebruik van
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hormonen. Hier moeten ethische tuchtmaatregelen genomen worden en het is soms beter te schorsen
dan te beboeten.
Daartussen bevindt zich nog een “grijze zone” waartoe o.a. behoren: betting, racisme, ongepast
gedrag, seksisme, doping…
In België is zowat alles hierover begonnen met de voetbalzaak van de Chinees Ye in 2004-2005. Het
heeft echter geduurd tot 2016 voor de intentieverklaring in België getekend werd onder minister
Geens, waarbij echter een grote moeilijkheid bestaat door de enorme verspreiding van de
sportbevoegdheden (o.a. 6 verschillende regeringen !? en 3 verschillende ministeries bevoegd voor
sport).
Enerzijds heb je ook Justitie, Federaal Parket, Federale Politie, de Kansspelcommissie en de Nationale
Loterij en anderzijds de Sportfederaties en de Vereniging van Atleten.
De doelstelling van het NPN is drieledig:
Preventie – Detectie – Repressie
In Europees verband zijn er richtlijnen om de sportfederaties in te lichten en is er samenwerking
tussen parket - politie en sport op vlak van sensibilisering, vertrouwen en coördinatie. Er is ook
mogelijkheid om meldingen te doen via T-PREG (op voetbalvlak) maar scheidsrechters zijn slechts
voor 50 % overtuigd (!?) om melding te maken.
Als besluit stelt mevr. Casteels:
Do not bet - Do not fix - Do not share inside-information - Always report
It takes a network to beat a network!!!
Deze zeer interessante en toepasselijke voordracht werd afgesloten met een zeer fijne en luchtige
“Tiramisu van de chef ” vergezeld van koﬃe en versnaperingen.
Ondertussen werd gezellig “gedebatteerd” over het thema en kan Panathlon hier zeker en vast zijn
steentje bijdragen. Dit kan een link zijn naar onze volgende spreker, Piet Meneve die als directeur van
ICES eigenlijk samen met Panathlon een rol kan spelen om het sportlandschap op ethisch vlak proper
te maken.
Alvast hartelijk dank aan Patrick voor het aanbrengen van een zeer waardevolle spreker alsook aan
mevr. Casteels voor haar boeiende voordracht!
Ook nog vermelden dat Paul Standaert aanwezig was – waarvoor
onze welgemeende dank – om ons o.a. mee te delen dat Patrick
voorzitter geworden is van Panathlon EU Brussels en kandidaat is
om Paul te vervangen als PI Board Member. Waarvoor onze
oprechte felicitaties!
We mogen vooral tevreden
en fier zijn dat we Patrick in onze club hebben en dat we zo terug
een kandidaat kunnen aanbrengen voor Panathlon International!
Veel succes!!
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Kortnieuws
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Panathlon International Leuven is oﬃcieel gestopt (stopzetting P.I. Leuven
verschenen in het staatsblad).
Thierry Zintz stopt als voorzitter van Panathlon International België (is zo
voorzien in de reglementering van P.I.). De Vlaamse clubs hebben ervoor
gezorgd dat tijdens de AV van 6 januari een nieuwe voorzitter werd verkozen.
Paul Standaert werd op 6 januari, tijdens de algemene vergadering van
Panathlon International België, de nieuwe voorzitter en dit voor een mandaat
van 4 jaar.
Panathlon International Antwerpen zal dit jaar de 100 ste verjaardag vieren van
de Olympische Spelen in 1920 te Antwerpen. In dit kader zijn er nationale en
internationale evenementen. IOC-voorzitter, Thomas Bach, komt op 17 maart
naar het B.O.I.C.
Panathlon International Bruxelles Wallonie stuurt organisaties via scholen en
gemeenten, er wordt een Fairplay award georganiseerd in 2020 te Ukkel. Er
volgen dagen van de Fairplay in september in clubs en scholen via de 1.000 km
aflossing van Panathlon. Jaarlijkse traditionele ‘Festival du film sportif ’
Een comité wordt opgericht m.b.t. de verschillende filosofische overtuigingen
in de sport. “Le Sport, l’esprit de l’humanité” wordt verder uitgewerkt via dit
comité.
Op 6 april 2020 is er de dag van de Vrede (UNO) in het Brussels parlement. Er
zijn nationale en internationale evenementen hieromtrent.
Op 6 juni 2020 heeft de algemene vergadering plaats in Osima- Andorra
Panathlon International Brussel aanwezig op 6e jeugd wushu
kampioenschappen van het Vlaams Wushu Instituut

Kalender
Ledenvergadering
21 april

Planburo
10 maart
19 mei

Jaarlijkse uitstap
13 juni

Werkten mee aan
deze nieuwbrief
Jos Vanlerberghe
Luc Van Landschoot
Tiene Van Landschoot
Patrick Van Campenhout
Patricia Lamberts
Jelle Vlaeminck
Jo De Bruyne
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