
 
 

 

Jacques graaf Rogge 

°Gent, 2 mei 1942, is een Vlaamse arts (orthopedisch chirurg), sportbestuurder en voormalig sporter. 
Tegenwoordig woont hij in Deinze, een landelijke stad in de Gentse rand. 

Hij zat op het Sint-Barbaracollege, waarna hij geneeskunde studeerde aan de Universiteit Gent. Hij 
kreeg van diezelfde universiteit in 2001 een eredoctoraat. Hij was deelnemer aan het zeilen in de 
Finnklasse bij de Olympische Spelen van 1968, 1972 en 1976. Als zeiler werd hij eenmaal 
wereldkampioen en haalde hij tweemaal een tweede plaats, en werd hij zestien keer Belgisch 
kampioen. Verder was hij lid van het Belgisch rugbyteam. 

Tussen 1990 en 1992 was hij voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC). 
In 1991 werd hij volwaardig lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Sinds 1992 is hij lid 
van de Medische Commissie. Hij werd vice-voorzitter in 1994. 

Sinds 2001 is Rogge voorzitter van het IOC, als opvolger van Juan Antonio Samaranch. De eerste 
Spelen die onder zijn voorzitterschap plaatsvonden waren de Olympische Winterspelen van 2002 in 
Salt Lake City. 

Eén van zijn opmerkelijkste beleidspunten in het IOC is het terugdringen van het aantal disciplines 
tijdens de Zomerspelen, en het beperken van het aantal deelnemers op die Spelen tot ongeveer 10.000. 

Hij kreeg al snel de bijnaam mister clean om zijn harde aanpak van het dopinggebruik in de sport. 
Door anderen kreeg hij als toenaam The Lord of the Rings. 

Als de onkreukbaarheid waarvoor hij staat wordt geschonden kent hij geen genade. Daarom werd het 
Bulgaarse IOC-lid Ivan Slavkov, door een BBC-reportage beschuldigd van omkoopbaarheid, uit 
Athene verbannen: De Olympische beweging mag niet geschaad worden. 

Verder was hij in 2002 de eerste IOC-voorzitter die het Olympisch dorp verkoos boven een 
vijfsterrenhotel. 

Wegens zijn verdiensten werd in 2002 door Koning Albert II van België aan Jacques Rogge de 
adellijke titel van Graaf verleend. In 1992 ontving Rogge reeds de titel van Ridder. In 2005 eindigde 
hij op nr. 123 in de Vlaamse versie van de verkiezing van De Grootste Belg. 

In oktober 2009 werd hij herverkozen voor een tweede ambtstermijn als OIC-voorzitter. 


