Eeuwige roem, maar nog niet 'binnen'
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Zwemmer Pieter Timmers veroverde woensdagnacht een onverhoopte zilveren medaille op de 100 meter vrije slag. Stoppen op een
hoogtepunt, heet dat. Kan de topsporter nu rentenieren of moet hij schoenen gaan verkopen?
Van onze medewerker Michiel Verplancke
BrusselPieter Timmers had al even geleden beslist om te stoppen na Rio. Hij zou alleen nog een paar wereldbekerwedstrijden
zwemmen als een soort van afscheidstournee, en om in extremis de kas nog wat te stijven, want zelfs een topsporter als Timmers kan
na zijn zilveren medaille niet op zijn lauweren rusten.
'Om echt binnen te zijn, moet je al Michael Phelps heten', zegt voormalig zwemkampioen Brigitte Becue. 'De enige tip die ik kan
geven, is sparen en sparen. Zo heb ik ervan kunnen leven.' Zwemmen is niet de sport van het grote geld. Vraag maar aan Fredje
Deburghgraeve. Na een roemrijke carrière van zo'n negentien jaar werd hij schoenenverkoper voor Ambiorix. Nu werkt hij, weliswaar
met plezier, bij een communicatie- en reclamebedrijf in Roeselare.
De financiële sportwereld van België valt in grote lijnen in twee niveaus te verdelen, zegt sportmarketeer Jeroen Scheerder van de KU
Leuven. Enerzijds zijn er de mediasporten: voetbal, wielrennen en tennis. Daar kruipt veruit het meeste geld in. De toppers van die
sporten kunnen na hun carrière rentenieren dankzij de hoge prijzengelden en de lonen.
Anderzijds krijg je de sporten die niet of nauwelijks in de media komen, zoals schermen, turnen en zwemmen. 'Een zoon van mijn
collega is een triatleet', zegt Scheerder. 'Hij moet zijn uitrusting en reizen zelf betalen. Het prijzengeld was amper 385 euro.' Zelfs
topjudoka Charline Van Snick moest rekenen op crowdfunding om de weg naar Rio aan te vatten.
Maar zelfs binnen de mediasporten zal driekwart van de sporters nog niet binnen zijn, nuanceert sporteconoom Daam Van Reeth.
'Het zijn alleen de toppers die lang kunnen leven van hun carrière. Voetballers uit de middenmoot zullen ook nog een job moeten
zoeken.' Zulke sporters hebben meestal ook niet zo'n lange carrière. Wielrenners zijn vaak na zes jaar al over hun top. Toch staan
onze voetballers er veel beter voor dan onze zwemmers. Eden Hazard heeft een maandsalaris van ruwweg 1 miljoen euro, Timmers
krijgt maandelijks zo'n 1.800 euro van Sport.Vlaanderen om 'zijn sport te kunnen uitoefenen zonder zich zorgen te maken over een dak
boven zijn hoofd', zegt directeur Pol Rowe.
Zelfs een tweede plek op de Olympische Spelen levert Timmers, naast eeuwige roem, niet veel op. Van de organisatie krijgt hij geen
cent. Dat kan je ook niet verwachten van een land dat zichzelf al diep in de schulden werkt met de bouw van stadions, tramlijnen en
atletendorpen. Zelfs als hij zijn zilveren medaille verkoopt, wint hij er niet veel bij. Het kleinood is ongeveer 290 euro waard.
Het zijn de landen zelf die hun atleten vergoeden voor buitengewone prestaties op de Spelen. Bij ons doet het Fonds Baillet Latour dat.
Greg Van Avermaet krijgt als goudenmedaillewinnaar 50.000 euro. Het zilver van Timmers is 30.000 euro waard. De bronzen Beer van
Brecht, Dirk Van Tichelt, ontvangt 20.000 euro. Niet mis, maar daar kruipt wel vier jaar intensief werk in. 30.000 euro voor vier jaar, dat
is 625 euro per maand.
De zilveren medaille en de uitgebreide media-aandacht kunnen Timmers wel aan nieuwe sponsorcontracten helpen. Hij heeft er
nu al viif: Kia, Vivaldis, Speedo, AA Drink en The Night Store. 'Maar daarbij moet je je niet al te veel voorstellen', sust Wim Lagae,
sportmarketeer aan de KU Leuven, 'De meeste sponsorcontracten lopen ook af na de sportcarrière. Timmers kan met zijn zilveren
medaille nog even in beeld blijven, maar erg lang zal dat ook niet meer duren.'
De startgelden dan? Het gerucht gaat dat olympische zwemmers veel meer startgeld ontvangen om prestige te geven aan bepaalde
wedstrijden. Maar ook dat stelt niet veel voor volgens Lagae.
De enige mogelijkheid die hem eigenlijk rest is wedstrijden winnen. En dat is waar Timmers dan ook zijn zinnen op gezet heeft. De
totale pot van de werelbekerwedstrijden van de internationale zwemfederatie Fina bedraagt 2,178 miljoen dollar. De top drie van elke
race krijgt tussen de 500 en 1.500 dollar. Een wereldrecord is 10.000 dollar waard. Daarnaast werkt de Fina met een puntensysteem
per drie zwemtornooien. Als voorbeeld: mocht Timmers meegedaan hebben in het drieluik Hongkong, Peking, Singapore, met zijn tijd
van de Spelen, dan had hij een slordige 30.000 dollar verdiend.
De vraag rest nu nog of Timmers wel degelijk afscheid zal nemen van het zwemmen. 'Zo'n zilveren medaille verandert wel veel
natuurlijk', aldus Lagae, 'Volgens iemand uit zijn entourage zullen ze voor het WK nog eens samenzitten. Ze sluiten nog niets uit.'
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