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Union Jack wapperde
voor iedereen

3 Londen heeft zich een
goede gastheer getoond
3 IOC-voorzitter Jacques
Rogge: Ik ben een dank-
baar en gelukkig man

OPINIE
OLYMPISCHE SPELEN

Londen Gingen in Peking de lui-

Door Edward Swier
Londen Gingen in Peking de lui-

ken maar voor even omhoog, in

Londen zette men zowel de ramen

als deuren open. De rode loper

werd voor eenieder uitgerold, de

’Union Jack’ wapperde voor de hele

wereld. Zeldenwerd de olympische

familie zo gastvrij ontvangen als in

de Britse hoofdstad.

Die olympische familie keek na

de Spelen van 2008 nog even over

de schouder. Niemand had in Pe-

king bevredigende antwoorden op

sociale vraagstukken gekregen. De

Spelen waren weliswaar - zoals ie-

dere vier jaar toch weer - een spor-

tief feest, je had toch allemaal het

idee als figurant in een door het

staatsapparaat zorgvuldig geregis-

seerd toneelstuk te fungeren. Pro-

testen werden tijdens de Spelen al

niet geduld, de repressie zou, was

de overtuiging, nadien alleen maar

weer groeien.

De afgelopen twee weken flad-

derde de internationale sportwe-

reld in volledige vrijheid door de

Britse hoofdstad. Londen 2012

kwamdicht in de buurt van Sydney

2000, de ’Beste Spelen ooit’. IOC-

president Jacques Rogge noemde

zichzelf ‘een dankbaar en gelukkig

man’. “Londen beloofde ons Spelen

waarbij de atleet centraal zou staan.

Dat is precies wat we gekregen

hebben."

Rond het Olympisch Park in

Stratford zijn er weliswaar nog al-

tijd sceptici, maar ook zij besloten

de afgelopen weken de pret van

miljoenen anderen niet te beder-

ven.Het is de vraag of dat inNeder-

land, als 2028 echt een serieus the-

ma wordt, gaat lukken.

Stapte in 2008 iedereen bezorgd

in het vliegtuig, vandaag verlaat ie-

dereen slechts weemoedig Londen.

De Spelen hadden voor velen nog

wel eenweekofwat kunnenduren.

De 70.000 vrijwilligers, feitelijk

met veel te veel, hielden er tot na de

sluitingsceremonie de moed in. De

Britse supporter vertederde de we-

reldmet een nimmer irritant chau-

vinisme.Opdediverse venueswerd

bovendien, met hulp van de beste

dj’s, iedereen betrokken bij het

Britse feest. Dat het leger - bij ge-

brek aan voldoende bewakers -

moest inspringen, gaf geenszins

een onprettig gevoel. Ook de solda-

ten wiegden zo nu en dan mee op

Hey Jude van Paul McCartney’s

Beatles en Always Look on the
Bright Side of Life van Eric Idle.

Over de toekomst van Londen en

zijn inwoners hoeft niemand zich

zorgen te maken, bij een vooruit-

blik op Rio zijn enige twijfels wel

terecht. Weliswaar hoort Brazilië

nog steeds tot de snelst groeiende

economieën, de vraag is gerecht-

vaardigd of de organisatiegraad in

Rio net zo hoog zal zijn als in

Groot-Brittannië.

De Britten hadden slechts met

één, al enkele Spelen telkens we-

derkerend, spook te maken. Het

lukt het IOC maar niet om tot een

goede verdeling van de toegangs-

kaarten te komen. Roggeheeft aan-

gekondigd de problemen voor Rio

voor eens envoor altijd op te lossen.

Dopingvrij waren de Spelen

geenszins. In aanloop naar Londen

2012 werden, vanaf april, 117 spor-

ters geweerd of alsnog verwijderd

uit het Olympisch Dorp. De alge-

mene tendens blijft echter dat me-

dailles vandaag de dag voor een se-

lect gezelschap gereserveerd zijn.

De beste sporters komenuit de lan-

den die het meest investeren. De

Verenigde Staten troefden China af

door zowel het meeste goud als de

meeste medailles te veroveren. De

landen in de top tien verdeelden

ongeveer zestig procent van al het

eremetaal. Vraag is hoezeer de eco-

nomische crisis in diverse delen

van dewereld de komende vier jaar

de race naar Rio zal beïnvloeden. In

Londen zal ondertussen, in zowel

de politiek als kroeg, lang nage-

praat worden of de investeringen

van 14,6 miljard euro - zoals pre-

mier David Cameron optimistisch

voorrekende - voor deze Spelen,

ooit terugverdiend zullen worden.

De rest van dewereld vond de Brit-

se gastvrijheid in ieder geval onbe-

taalbaar.

º Organisator Sebastian Coe en

IOC-president Jacques Rogge

(rechts) op de afsluitende pers-

conferentie.
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