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De (sport)media in 2017 en verder 
Lezing door mr. Hans Vandeweghe - Vlaams journalist

Onze gastspreker werd ingeleid door prof. em. Yves Van Den Auweele, waarbij deze een overzicht gaf 
van de loopbaan van Hans met toch wel een paar “carrière switchen”. 

Begonnen als leraar ging hij toch ook al snel aan de slag als journalist in “De Morgen” in 1978. Daarna 
volgden o.a. passages als directeur communicatie bij het B.O.I.C., schrijven voor Knack – Humo – De 
Tijd – Het Nieuwsblad – De Standaard, ondertussen een overstap naar Nederland makend om daarna 
te werken voor de Wielerbond Vlaanderen (met hier wel een zeer bizar ontslag om “dringende 
redenen” met vraagteken!).

Momenteel schrijft hij wekelijks op zaterdag columns met een zeer kritische geest. Hij begint zijn 
lezing met de kritische noot dat de sportjournalist van vandaag zich dikwijls beperkt tot een simpele 
vraag met meestal een simpel antwoord, zonder “check”.

Hierbij geeft hij een korte historische schets over het ontstaan van de sportjournalistiek. De 
oorsprong ligt in de U.S.A. waar nog steeds meer onderbouwde artikels worden geschreven: “meten is 
weten”. In België  begon dit met “Le Vélo” in 1903 met een verslag van de Tour de France en in 1913 
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“Langzaam aan kunnen wij wij door de bomen heen kijken. Wij ontdekken een jaarlijks 
terugkerende kleurenpracht, maar blijken er niet voor stil te staan.

Nochtans is een ogenblik van stilte bijzonder geschikt om even terug te blikken op het voorbije 
werkjaar.

Een werkjaar met zeer veel hoogtepunten, maar ook met al dan (nog) niet opgeloste 
gezondheidsperikelen.

Hier vinden wij de relativiteit van ons doen en laten.

Laat ons daarom toe om het nieuwe werkjaar op een positieve wijze in te zetten. Wij wensen 
jullie allen nu reeds een vreugdevol Kerstgebeuren een gelukkig en gezond Nieuwjaar.”

Voorzitter Panathlon International Brussel

Jos Vanlerberghe

Woordje van de voorzitter
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richtte Karel Van Wijnendaele de Ronde van Vlaanderen in en begon tevens met een sportkrant, wat 
de verwevenheid toont tussen journalistiek en organiseren van wedstrijden.

Voor Hans geldt ook: “ééns sportjournalist, altijd sportjournalist!” en dit terwijl hij eigenlijk géén 
sportjournalist is. Daarbij heeft hij ook meerdere keren zelf ondervonden dat zijn kritische benadering 
en beschrijving van feiten, gebeurtenissen, enz. hem niet altijd in dank worden afgenomen en zelfs 
minachting opleveren. Hans stelt zelfs dat sportjournalistiek eigenlijk niet bestaat want de geschreven 
pers heeft in feite meer een aanvullende rol t.o.v. de tv, waar rechten gekocht worden voor 
uitzendingen van evenementen, competities, enz. en waarop dus eigenlijk geen kritische kijk mag 
gegeven worden.

Sport is entertainment in de puurste vorm en de 
waarheid hier achterhalen is meestal ver zoek!

Als voorbeeld hiervoor beschrijft hij een aantal 
ongelooflijke links tussen sportjournalistiek en 
bepaalde vooraanstaande bestuursleden van o.a. de 
K.B.V.B!

Hiermee besluit hij het eerste deel van zijn betoog en 
kunnen de talrijke aanwezigen genieten van een 
heerlijke maaltijd. Na de fijne Breydel ham, 
kroketten en een pittige kruidensalade met rode biet 
en Oud Brugge kaas, kregen wij een lekker, smaakvol 

rundslendenstuk uit Uruguay op wijze van de chef met frietjes.

De inwendige mens versterkt, ging Hans over tot het 2e deel met een toepasselijk filmpje van de 
verslaggeving van de Milanese voetbalderby AC-Inter. We kregen een ongelooflijke rollercoaster te 
zien van de emoties, de euforie, de ontgoocheling en vooral de partijdigheid van de respectievelijke 
sportjournalisten/verslaggevers. Zijn stelling dat sportjournalistiek staat voor overdrijving, 
navelstaarderij en overbelichting en dat er te veel oog is voor het spel en te weinig voor de 
maatschappelijke context wordt hierbij overvloedig geëtaleerd en gedocumenteerd! 

Hij hekelt ook de immense fouten die optreden in de verslaggeving, slordigheid, “benchmarking”, te 
weinig voorkennis en kennis, en het nalaten om te checken waarbij ook het tijdsgebrek en de 
moordende onderlinge concurrentie een grote rol spelen.

Er spelen ook een groot aantal elementen mee in het tot stand komen van het nieuws: de andere 
media, de eigenaar, de hoofdredacteur, de nieuwsmanager/IN-kant, de chef en de agenda, de 
eindredacteur/UIT-kant en tenslotte de journalist die dus nog weinig zelf bepaalt!?

Hans spreekt ook over ketonen als de nieuwe superbenzine (vb. Sky) en geeft naar volgorde van 
belangrijkheid aan wie de lading van een artikel bepaalt:

1. Andere media

2. Nieuwsmanager

3. Eindredacteur
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4. Journalist

5. Onderwerp

Dit omschrijft hij als “Editor driven media”.

Aan de hand van enkele voorbeelden toont hij aan dat foute informatie en verslaggeving ook heel 
gevaarlijk en zeer duur kan zijn.

Tot slot van zijn lezing geeft hij nog mee dat “de Waarheid vertellen niet altijd gemakkelijk is!” Dit 
documenteert hij met zijn eigen boek over Dr. Ryckaert (Festina) om te eindigen met een mooi 
gezegde van Nietzsche:

“Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden voor de waarheid dan leugens”.

Na deze erg kritische blik op de sportjournalistiek mochten wij nog genieten van een heerlijk dessert 
in de vorm van Reinaertgebak met amandelroomijs en 
dampende koffie.

Tot slot van de zeer interessante avond volgde nog een zeer 
geanimeerde vragenronde die alle facetten van de 
sportjournalistiek naar voor brachten en waarop Hans toch 
steeds een verhelderend antwoord gaf. Eigenlijk kon er nog 
gemakkelijk een uurtje verder gedebatteerd worden maar 
ondertussen was het tijd om af te ronden. Dit was een 
boeiende, leerrijke en vooral kritische kijk voor en achter de 
schermen van de hedendaagse sportjournalistiek.

Tenslotte nog een ondersteunend woordje voor onze past-president Paul: het was voor ons allen 
bijzonder fijn Sabine en jou in ons Panathlon gezelschap te hebben en we steken jullie hierbij een hart 
onder de riem om deze zware periode door te komen!! Hou vol en tot de volgende bijeenkomst graag!!

Serwir, 12 oktober 2017                    Luc Van Landschoot

�3                                        Nieuwsbrief Pantahlon International Brussel vzw

Kalender 

23 november
Directiecomité PIB (19u) 
-WZC Refuge, Coupure Links, 
Gent- 

07 december
PIB leden bijeenkomst (19u) 
-Serwir hotel, Koningin 
Astridlaan 57, 9100 Sint-
Niklaas- 

09 januari 2018
Directiecomité PIB (19u) 
-WZC Refuge, Coupure Links, 
Gent- 

23 januari 2018
PIB leden bijeenkomst (19u) + 
Nieuwjaarsreceptie 
-Serwir hotel, Koningin 
Astridlaan 57, 9100 Sint-
Niklaas- 

08 februari
Directiecomité PIB (19u) 
-WZC Refuge, Coupure Links, 
Gent- 

20 februari
PIB leden bijeenkomst (19u) 
-Serwir hotel, Koningin 
Astridlaan 57, 9100 Sint-
Niklaas-

Werkten mee aan 
deze nieuwbrief 

Jos Vanlerberghe 
Luc Van Landschoot 

Patrick Van Campenhout 
Patricia Lamberts 
Jelle Vlaeminck


