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Genk-speler Milinkov speelt finale opWK voor jongeren
Als het even meezit, mag Sergej
Milinkovic zich vanaf morgen
Europees (in 2013, KDZ) én wereld-
kampioen noemen. In de finale van
het WK voor spelers onder de 20 in
Nieuw-Zeeland neemt de midden-
velder van Racing Genk het met
Servië op tegen Brazilië. “Ik sta voor
de belangrijkste wedstrijd uit mijn
carrière”, vertelt Milinkovic. Brazilië
mag dan wel favoriet zijn, ik zie niet

in waarom we hen niet zouden
kunnen kloppen.” Op weg
naar de finale kroop Servië
meermaals door het oog
van de naald. Na een neder-
laag in hun eerste groeps-
match tegen Uruguay
speelden ze zowel tegen
Mali als tegen Mexico met
het mes op de keel.
Tegen Mali lag

Milinkovic met een goal mee
aan de basis van de zege.
In de achtste finale tegen
Hongarije maakte Servië
in de laatste minuut van de
reguliere speeltijd gelijk,
het winnende doelpunt
kwam er pas in de slot-

minuut van de verlen-
gingen. Amerika

ging voor

de bijl in de kwartfinale na het
nemen van strafschoppen en
in de halve finale werd Mali uitge-
schakeld alweer na verlengingen.
“Met drie keer 120 minuten in de
benen laat de vermoeidheid zich
wel wat voelen.” Racing Genk kijkt
alvast reikhalzend uit naar de finale.
Een wereldtitel zou de markt-
waarde van Milinkovic fors kunnen
opdrijven. 7KDZ9

met het oog op de voorzittersverkiezingen bij de voetbalbond

spinnenwebben’
Welals erhet afgelopen jaarnietmetgeld
gesmetenwas, toch?
Allijns: “Onzevraagvoordie 200.000euro is er
gekomen inhet lichtdat er extra inkomstenzou-
dengegenereerdwordendoorhetWKin
Brazilië. Endat er800.000eurozouworden
bespaarddoordebond.”
DeKeersmaecker: “Dat laatste is ook

gebeurd.”
Allijns: “Ja, tenkoste vanhet sportieve. Er is

eenbeachvoetbaltoernooi afgevoerd, een jonge-
rentoernooi ook.Dat is tochniet debedoeling.”
DeKeersmaecker: “Maaruzatwel inde raad

vanbestuurdiehet gestemdheeft.”
Allijns: “Klopt, alleenhebbenwij dat gestemd

zonderkennis vandefinanciëleproblemendie
zoudenvolgen.Net zoalswegestemdhebbenom
die2,2miljoeneuro steun tegeven.Maarnu
blijkt dat zelfsmet eenbesparingvan800.000
euroweafstevenenopeenverlies vanzo’n
3,5miljoeneuro.”
DeKeersmaecker: “Omdatwedie 2,2miljoen

euro inéén jaarhebbenafgeschreven.Bovendien
hebbenweeenmatchminder inkomstenvande
RodeDuivels en is erhet ontslag vanSteven
Martens.”

Het is toch tegekvoorwoordendatdebond
naeen sportief boerenjaar inhet roodgaat.
DeKeersmaecker: “Ach, ik hoor veel kritiek,
maar ik stel vast dat, toen ik in 2006 aande
macht kwam, de bond vergelekenwerdmet een
oudmufministerie. Dat zijnwenunietmeer
zijn. De bond is eenmodern bedrijf geworden.”
Allijns: “En de spinnenwebben opdenieuwe

computers in de kelder vandit gebouwdan?Die
zitten nog in ongeopende dozen en éénderde
vande garantie is al verstreken.Wehebben
inderdaad een soort elan gekregen.Maar dat zie
ik vooral in de organisatie en de personeelskos-
ten. De bond is geenpiramidemeer,maar een
torenmet een vette kop. Eenderde vanhet per-
soneel hier, dat is vijftigman, draagt een titel
met daarin director, senior director,manager of
assistantmanager. En diemensenworden ook
allemaal betaald naar hun titel.”
DeKeersmaecker: “Maarwehebbenmet de

raad vanbestuur toch beslist omhet organi-
gram te herzienmetminder directeurs?”

Diebeslissing is erpasgekomennade interne
audit diebehoorlijk vernietigendwasvoor
dewerkingvandebond.
Allijns: “Dat bedoel ik net. Bovendien is er ook
toegelaten dat de situatie is scheefgegroeid. En
het is de raad vanbestuur die actie ondernomen
heeft na die interne audit, niet de voorzitter.”
DeKeersmaecker: “Dat geef ik toe.Maar u

stelt het voor alsof de raad vanbestuur altijd
tegenmijwas.”
Allijns: “Nietwaar.Maar u kunt tochniet ont-

kennendat de zakenpas veranderd zijn sinds de
raad vanbestuur de teugels in handen genomen
heeft énCEOStevenMartens verdwenen is.”
DeKeersmaecker: “Natuurlijk niet.”
Allijns: “Ik hebhier een conclusie vande

commercieel verantwoordelijke. Ik lees voor:
‘Zelfs zonder de 2miljoenherstructurerings-
kostenhebbenwenu al 500.000 euro verlies.
Ongelooflijk dat zoiets kannahet succesvolle
WK inBrazilië. Het is duidelijk dat de broeks-
riemzalmoetenworden aangespannen.’ Dat is
een objectieve analyse van een commercieel
verantwoordelijke (TomBorgions,WDK), niet
van een kandidaat-voorzitter, hé.”
DeKeersmaecker: “Er is inderdaad te veel op

een korte periode gedaan. Ennumoetenwede
beste projecten eerst uitwerken.”
Allijns: “Ikweet ookwel dat de voorzitter nu

beseft dat er onder StevenMartens dingen
financieel grondig verkeerd zijn gelopen.Alleen
zijn de ogen te laat opengegaan.”

Voelt u zichdaarvoor verantwoordelijk,

mijnheerDeKeersmaecker?
DeKeersmaecker: “Dat is de verantwoordelijk-
heid vande raad vanbestuur.”
Allijns: “Ho, vanaf het eerstemoment dat de

raad vanbestuur geïnstalleerdwerd, hebbenwe
onze verantwoordelijkheid genomen.Meteen
heb ik trouwens verklaard datwe geen vertrou-
wenmeer hadden in StevenMartens.”
DeKeersmaecker: “Dat hebbenwijmet de

amateurs ook gedaan.”

Volgens sommigenwasMartensCEOén
voorzitter in éénpersoon.
DeKeersmaecker: “Ikwil geenmensen inmoei-
lijkhedenbrengen,maar voordat je kunt reage-

ren,moet je natuurlijkwel op dehoogte zijn van
alle feiten.Maar is het aan de voorzitter omelke
factuur te gaan controleren?”

Ubedoelt?
DeKeersmaecker: “Er is ooknog zoiets als
een commerciële directeur.”

MijnheerDeKeersmaecker, na alleswat er is
gebeurd, vindtuuzelf noggeloofwaardig?
DeKeersmaecker: “Ik vindmezelf heel geloof-
waardig. Eerlijk gezegdbegrijp ik de intentie van
die vraagniet. Van2006 tot hedenhebbenwe
eenprachtig parcours afgelegd.DeRodeDuivels
presterenbeter danooit, er zijnnooit zoveel

jeugdspelers aangesloten als nu, nooit zoveel
vrouwenennooit zoveel trainers.Het enige
waarweop stagneren is de scheidsrechters.
“Er zijn veel goede zaken gebeurd.Het voet-

bal is nooit zo populair geweest en de kijkcijfers
nooit zo hoog. Endanheb ik het nogniet over
de vele nieuwe sponsors. Daarovermogenwe
tevreden zijn.Maar ik geef toe, en daarin ont-
loop ikmijn verantwoordelijkheid niet, dat in
het laatste jaar het financieel te ver is gegaan en
wij daar onvoldoende controle over hadden.”

Ustelt hetwelheelmooi voor.Waaromzouu
voorzittermoetenblijven?
DeKeersmaecker: “Mijnwerk is nogniet af.
Er is veel opgestart dat nogmoet renderen.
Bovendien voel ik dat de ProLeaguehet beheer
vandeRodeDuivels en de bekerwil over-
nemen.Daar ga ik nietmee akkoord.”
Allijns: “Maar François toch. Ik vind dit

genant. Pierre François (CEOProLeague,WDK)
heeft net toch duidelijk verklaard dat zowel de
RodeDuivels als de beker onder de bevoegd-
heid vande bondmogenblijven,maar de Pro
Leaguewel zijn expertise ter beschikkingwil
stellen. Net ommistoestanden te voorkomen.
U gebruikt dit argument enkel omde amateurs
aanuwzijde te scharen. ‘Stemniet voor de
profs, in de figuur vanmezelf dus,want ze zul-
len ons deRodeDuivels afnemen.’ Flauw.
“Endanprobeert u er ooknog een goed-

nieuwsshowvan temaken.Uhebt toch geen
enkele verdienste aande goede prestaties van
deRodeDuivels, dat hebbenwe enkel te danken
aan een geweldige generatie. En dat u door het
succes nieuwe sponsors aantrekt, is tochniet
meer dan logisch?Als de resultaten straks
terugvallen, zal het snel gedaan zijnmet de
nieuwe sponsors.”

MijnheerAllijns,waaromzouuhetbeter
doendanmijnheerDeKeersmaecker?
Allijns: “Wemoetennaar een efficiënte en
transparante bonddie voetbal ademt.We
moeten opnieuwdichter bij de clubs staan. De
interne auditmoetworden toegepast,waardoor
de bondfinancieel ontvet zalworden.Het geld
moet beter verdeeldwordennaar alle geledin-
gen. Subsidiesmoeten integraal naar de betref-
fende vleugels, VlaamsofWaals.
“Ik denk ook dat ik een goede voorzitter kan

zijn omdat ik kan verenigen. Bij KVKortrijk heb
ik dat ook altijd goed gekund. In een federatie
waarin het amateurvoetbal geregionaliseerd zal
worden, is dat belangrijk. Ik denk trouwens dat
ikmeer dan voeling genoeghebmet de ama-
teurclubs. Ik heb zelf in provinciale gevoetbald,
heb zes jaar als afgevaardigde het reservevoet-
bal afgedweild en benbij KVKortrijk terecht-
gekomen toen ze in derde speelden.”

Komendezaterdag is erde stemming.U lijkt
er gerust in,mijnheerDeKeersmaecker.
DeKeersmaecker: “Er zijn 22 ledendiemoeten
stemmen: 7Vlaamse amateurs, 7 Franstalige
amateurs, 6 vertegenwoordigers van eerste
klasse en 2 van tweede klasse. De twee amateur-
fracties hebben toegezegd dat zemij voormij
zouden stemmen. Ik heb er dus een goed oog
in.”

Is hetdanniet gewoonstemmen ronselen?
DeKeersmaecker: “Neen, het gaat over je
programmavoorstellen.”
Allijns: “Komaan, het gaat niet over het

programma. Er zijn toch al postjes beloofd.
Dat kunt u tochniet ontkennen?”
DeKeersmaecker: “Nietwaar!”
Allijns: “Enfin. Ik kanniemand iets beloven,

ik kan enkelmijn project verdedigen. Ik hoop
dat sommige amateurs ruimer gaandenken en
zien dat een vertegenwoordiger van eenprof-
club ook de belangen vanhet voetbal kan
dienen.” 7WDK9

‘De bond is geen piramide,
maar een torenmet vette kop.
Een derde van het personeel is

senior director, manager...’
JOSEPH ALLIJNS

VOORZITTER KV KORTRIJK
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EddyMerckx

ddyMerckx is 70 geworden endaar is veel spel
van gemaakt.Méér spel dannuance.
Watmoet uweten vanMerckx?
Dat hij de grootste sportman is uit de Belgische

geschiedenis,maar dat JustineHenin in een veel
mondialere sportmisschienwel een ex aequo
eerstewas. EddyMerckx gaf België voor het eerst

(en het laatst) in demoderne geschiedenis van de sport
het gevoel van onoverwinnelijkheid.
Dat hij eenhele aardigemens is, die vooral goedwil

doen voor anderen. Kocht je eenfiets bij hem, dan
kreeg je dat titaniumkader dat hij nog had liggen voor
de prijs van deCampagnolo-groep.
Dat hij ookminder aardigemomentenhad/heeft.

Want niemand ietsweigeren, zorgde bij de over-
bevraagdemensMerckx soms voor frustratie. Des
duivels konhij zijn, als hij dacht dat je hemnietwaar-
deerde ende toorn kwamvooral als hij een glas te veel
had gedronken.Neen, nietsmenselijkswas/is demens
Merckx vreemd.
Ik hebhemhet laatst gezien in 2009bij de voorstel-

ling van een compilatieboek over hem. Ikwas
gevraagd omhet hoofdstuk te schrijven over zijn
werelduurrecord.Hij kwammij bedanken voor de
bijdrage, terwijl ik hemhadmoeten bedanken voor
de eer om indat boek te staan en omzijn twijfels over
mijn trouwaanhem te negeren.
Ik bénMerckx trouw. Ikwas een ‘Merckxist’ en dat

ben ik nog steeds en dat zal ik altijd blijven.Merckx is
deel vanmijn jeugd.Maar ik ben een journalist enmijn
begin als journalistwas zijn einde alswielrenner. Toen
ik op een avondnade volleybalwedstrijd België-Cuba
mijn getikt verslag
kwam ‘binnensteken’
op de redactie, rin-
kelde net de telex drie
keer, een teken van
heel erg breaking
news. Ting, ting, ting...
‘Merckx stoptmet
koersen.’
Dat hele verhaal van

die fiets die hij voor het
laatst tegen demuur
had gezet, inKemzeke
godbetert, en ver-
eeuwigd opde over-
bekende foto, is deel
van de romantische
wolk die rondMerckx
is gaanhangen. In het
weergalozeMerckx-
nummer vanBahamontes staat het echte verhaal
van die foto. Die is niet van zijn roemloze aftocht in
Kemzeke,maar van eenwedstrijd inWilsele datzelfde
jaar.
Dat zegt iets over hoewij inVlaanderenmet de

sportgeschiedenis omgaan: altijd romantisch, zelden
correct, haast nooit kritisch. KanMerckxworden
bekritiseerd? Jawel, zoals elke sporter.Merckx koerste
in dewilde jaren vanhet ongebreidelde dopinggebruik
enwas zoals alle renners uit die tijd niet vies vanhet
medicijnkastje en ookniet van een spuit op tijd en
stond.Onnodig te (ver)oordelen,want datwaren toen
de zeden en gewoonten.
Ooit had ik het plan omhemde kleren vanhet lijf

te vragen over hoe het er toen aan toeging. Ik hebhem
nooit verder gekregendanopdie ene avondop
Lanzarote in november 1995, toenhij zich bij een dis-
cussie over het toennognieuweproduct epo boos
maakte. “Maar epo is géén doping”, riep hij getergduit,
daarin bijgetredendoor een toenmalig bondscoachdie
aan onze tafel zat.
Ik hadhem later ookwillen vragenwaaromhij

LanceArmstrong zo is afgevallen na diensOprah
Winfrey-getuigenis. Ik hadhemeraanwillen herin-
neren dat hijzelf in 1995Armstrong – toen de ploeg-
maat van zijn zoonAxel – had geadviseerd naarAxels
trainer-artsMichele Ferrari te gaan. In de eerste plaats
voor trainingsadvies –wat ik ooknog geloof – en voor
nogwatmeer. Ik hadMerckxwillen vragen een voor-
beeld te nemen aan JohanMuseeuw.Diewil nietmeer
wil liegen over zijn dopinggebruik, is eindelijk in het
reine gekomenmet zijn verleden enniemanddie iets
wil afdoen van zijn palmares.
Museeuw,Armstrong,Merckx, zewaren allemaal

kinderen vanhun tijd,met hun
sterktes enhun zwakheden.
De groteMuseeuwheeft
allesmogenhouden, de nog
grotereArmstrongniks.
Wehaddende geschie-
denis juister kunnen
beschrijven enLance
Armstrong een correctere
plaats geven als zijn
vriend van ooit, de aller-
grootste, niet de andere
kant had opgekeken.

E
column

Ik hadMerckx
eraan willen

herinneren dat
hij het was die
Armstrong had
geadviseerd
naar trainer-
arts Ferrari
te gaan

‘De Pro League wil het beheer
van de Rode Duivels en
de beker wil overnemen.

Daar ga ik niet mee akkoord’
FRANÇOIS DE KEERSMAECKER

VOORZITTER KBVB


