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IFA-opperbaas Sepp Blatter
geschorst! Ach ja, waarom
ook niet? De val was begon-
nenmet zijn terugtreding als
voorzitter, maar het duurde
even voor hij de bodem had
bereikt. Het directe effect is

wel dat hij in geval van bewezen
schuld nooit erevoorzitter van de
FIFA zal worden en dat doet veel
meer pijn dan welke boete ook.
Blatter wordt een eenzame oude
Zwitser. Hoewel, afwachten is de
boodschap.
De schorsing vanMichel Platini

is het grootste nieuws. Hij was de
onkreukbare Europeaan, deMr.
Proper van de UEFA die de FIFA
naar transparante wateren zou
sturen, tot bleek dat hij 2 miljoen
Zwitserse frank (1,83 miljoen euro)
had gekregen van Blatter. In 2011
nog wel, voor diensten bewezen
tussen 1999 en 2002. Vier vast-
stellingen: dat is goed betaald,
het factuurtje was wel erg lang
onderweg, niet toevallig werd het
sommetje gestort rond de vorige
presidentsverkiezingen waarvoor
Platini zich ten voordele van
Blatter had teruggetrokken en
niet toevallig komt dat nu boven.
Platini lijkt dus uitgespeeld,

maar zoals steeds moet eerst alles
worden bewezen in dit schaakspel
vol van schijnmanoeuvres.
Iemand achter de schermen bij
FIFA wil de kop van de Europese
presidentskandidaat, dat is duide-
lijk. De titel in L’Équipe gisteren,
‘Val met mij’, op een foto van
Blatter die Platini amicaal met de
hand op zijn rug wegleidt, zou wel
eens een juiste analyse kunnen
zijn.
Niet schrikken als Sepp Blatter

straks alsnog cleanwordt ver-
klaard enMichel Platini het volle
gelag betaalt. Volgens de olym-
pische coulissen zit kingmaker en
Poetin-mannetje Al Sabah klaar

voor zijn beslis-
sende jump.
In dat verband
sprak de bood-
schap van
Thomas Bach,
voorzitter van
het Inter-
nationaal
Olympisch
Comité ook
boekdelen. Kort
samengevat
luidde zijnmededeling: “Is ’t nu
gedaan ja? Zoek eens een onbe-
sproken kandidaat.”Met andere
woorden: stel de verkiezingen uit.
Bach en Blatter zijn oude vrienden
en zijn beiden groot geworden
binnen het old boys network van
Adidas-baas Horst Dassler. Bach
is ook Poetin én Al Sabah.
Corruptie zal niet ophouden

met de verwijdering van Blatter.
Corruptie ligt besloten in het lot
van de sportbonden en hun voor-
zitters en bestuurders. De omko-
pingsaffaire van Salt Lake City
voor dewinterspelen van 2002
wordt algemeen als het grootste
corruptiedossier ooit in de sport
aanzien. Dat klopt niet. Hooguit
eenmiljoentje is daar onder tafel
van eigenaars verwisseld.
Wat RubénAcosta als voorzitter

van de internationale volleybal-
bond uitvrat, dat was andere koek.
DeMexicaan Acosta roomde van
alle tv- en sponsorcontracten 10
procent af. Toen daartegen protest
kwam, riep hij een ethische code in
het leven die hemhet recht gaf om
bestuurders te ontslaan.Wat hij
met elke dissident deed, zoalsmet
de Argentijnse volleybalvoorzitter
Mario Goijman die in 2004 de kat
de bel aanbond. Acosta kraakte
de voormalige businessman en
Goijmans klacht werdweggela-
chen door het Zwitserse gerecht.
Dat krijgt nu alle lof in de FIFA-

affaire, maar is
nu vooralmoe-
dig omdat de
Amerikanen hen
daartoe verplich-
ten.
Acosta ver-

dween in 2008
en bij nazicht
bleek dat hij
29,1 miljoen euro
naar privéreke-
ningen hadweg-

gesluisd. Acosta, 81, leeft een rijk
leven inMexico, als erevoorzitter
natuurlijk. Zijn opvolger is een
Chinees die jarenlang ondervoor-
zitter was. In 2012 werd Goijman
na ettelijke processen totaal
berooid en doodziek uit zijn huis
gezet.
Moraal van het verhaal? De

internationale sportbonden doen
wat ze willen, omdat niemand hen
controleert. Ze resideren allemaal
in Zwitserland, niet toevallig
omdat de controle daarminimaal
is en de belastingen nihil. Sport-
bestuurders van het laagste tot
het hoogste internationale echelon
worden uiterst zelden verkozen
op basis van kwaliteiten, maar
meestal op basis van hun beschik-
bare tijd en de grootte van hun ego.
De slimste en sluwste geraakt vaak
het verst, niet demeest compe-
tente. Sportbonden leggen nooit
verantwoording af.
In 2012 pleitte Play the Game

voor het Europees Parlement voor
een controle op de good governance
van sportbonden. Voor de UNESCO
werd hetzelfde verhaal gehouden.
Er kwamniks van. Sport is de
zesde industrie van dewereld,
draait voormeer dan de helft op
geld van de belastingbetaler, maar
de sportbonden onttrekken zich
aan elke vorm van controle. Als
Europa Google op de knieën kan
krijgen, waarom dan niet de FIFA?

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

Val metmij
column Sport is de zesde

industrie van de
wereld, draait voor
meer dan de helft
op geld van de
belastingbetaler,

maar sportbonden
onttrekken zich
aan elke vorm
van controle
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Een zware val in de Ronde
vanAbuDhabi heeft een
voortijdig einde gemaakt
aan hetwielerseizoen van
TomBoonen (34). Hij liep
een breuk op aan het
linkerslaapbeen. Vandaag
volgt verder onderzoek.

Het seizoen van Tom Boonen
begon desastreus met een val
in maart in Parijs-Nice. Het
eindigt even brutaal met een
nieuwe crash in Abu Dhabi.
De val gebeurde na goed 55 ki-
lometerwedstrijd. Boonenvolg-
de hetwiel van deNederlander
Theo Bos. De weg was erg
breed,maarde renners zochten
toch de zijkant op, tegen de
vangrails aan. Daar reed Bos
over een stukmetaal. Bos crash-
te en toengingBoonenoverkop.
De Zuid-Afrikaan Songezo Jim
was de derde renner die neer-
ging.
Boonenwas er duidelijk het

ergst aan toe. De renner, die
de groene puntentrui droeg,
bleef ruimeenminuut roerloos
liggen, zijn voet nog vast in het
klikpedaal. “Hij was enkele
ogenblikkenbuitenbewustzijn.
Dat is normaal na zo’n val”,
zei wedstrijddokter Christos
Karavolias in een eerste ver-
klaring.
“Boonen was nogal traag in

zijn reacties”, vertelt de Itali-
aanse dokter Tredici, die
Karavolias assisteerde. “Hijwil-
de opstaan, weer op zijn fiets
stappen.Wehebbenhemvoor-
zichtig laten rechtstaan. Verder
fietsen was natuurlijk onmo-
gelijk.”

Bloed uit linkeroor
Ophetasfalthadzichondertus-
sen een plas bloed gevormd.
Boonen bloedde uit het linke-
roor en uit een wonde aan de
linkerkant van het hoofd. Hij
werd meteen met een zieken-
wagen naar het Sjeik Khalifa-

ziekenuis overgebracht. De
Spaanse ploegdokter José
Ibarguren vergezelde Boonen.
OokPatrick Lefevere, de ploeg-
leider van Etixx-QuickStep die
donderdagavond inAbuDhabi
arriveerdeendewedstrijd inde
ploegauto volgde, ging met
Boonennaar het ziekenhuis.
Er volgde een lange radio-

stilte. Pas vier en een half uur
later maakte de ploeg bekend
dat Boonen een schedelbreuk
van 10 à 15 centimeter had op-
gelopen achter het linkeroor.
Boonen was gisteravond vol-
ledig bij bewustzijn en helder

van geest. Hij bracht de nacht
door in het Sjeik Khalifa-
ziekenhuis, waar hij vandaag
verder wordt onderzocht.
“Tom was erg bezorgd over

het bloeden uit zijn linkeroor.
Dat bleef ook in het ziekenhuis
nog even doorgaan”, vertelt
Lefevere, die gisterennamiddag
de hele tijd bij Boonen in het
ziekenhuis bleef. Een hersen-
letselwerd door de dokters uit-
gesloten. Bijkomendonderzoek
vandaagmoetde laatste twijfels
wegnemen. Over de duur van
het herstelwas gisteravondnog
niets duidelijk. ✓MG�

Schedelbreukmaakt einde
aan seizoen van Boonen

K Tom Boonen ligt roerloos op het bloedhete asfalt in Abu Dhabi.
‘Hij was even buiten bewustzijn’, zegt de wedstrijddokter. © TDW


