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Meester Tafelspringer
onderdagwasweer zo’n dag dat hetwereld-
nieuwsmet schokgolven op ons af kwam.
Ophet erf vanMarc Coucke, Pairi Daiza in
de volksmond,werd eenpandajong gebo-
ren endaarvoor onderbrakRadio 1 de uit-
zending. InGent enBrussel beefde de aarde
toen de vzwBrugse Stropkes, bij de hand

genomendoormeesterWalter Van Steenbrugge,
klacht indiende bij de EuropeseRaad voor
Mededingingwegens ‘ontoelaatbare overheids-
steun aanbouwondernemerGhelamco’. Zondag
wijdtPanoramadaar zowaar kostbare zendtijd
aan.
Ghelamco is het bedrijf vanPaulGheysens

dat de helft vanWarschauheeft volgebouwd en
deGhelamcoArena inGent heeft opgetrokken.
Gheysenswil ookhet Eurostadion bouwen in
de rand vanBrussel, waar de haring vanClub-
voorzitter Bart Verhaeghemaar nietwil braden.
Verhaeghewil daar vijf kilometer verder zijn
Uplace,maar stuit op allerlei tegenkanting en
dat zit hemhoog – niet geheel onterecht.
De klacht is als bij toeval ontsproten aanhet

brein vandeBrugse Stropkes, een zelfhulpgroep
voorWest-Vlaamsemigranten enGentse baby’s
die blauwen zwart zijn uitgeslagen omdat ze te
lang in het geboortekanaal hebben vastgezeten.
Ondanks de titel zijn diewoedend.Hun toorn richt
zich nu tegenhet nog te bouwen stadion op
ParkingC aandeHeizel, dat er over een jaartje of
drie zoumoeten staan. In éénmoeite pakken ze
ook deGhelamcoArena aan, dieAAGent een
commerciële boost heeft
gegeven ennaar de eerste
titel in 115 jaar leidde.
De indieners vande

klacht verdoenhun tijd en
hun geld,want ze kennen
blijkbaar de gewijzigde hou-
ding vandeEuropeseUnie
ter zake niet. Erwas een
periode dat de EUop erg
gespannen voet leefdemet
het voetbal en dat heeft
ondermeer geleid tot het
Bosman-arrest. De EUkreeg
eind vorige eeuweenheel
dossier over illegale over-
heidssteun aanhet Belgisch
voetbal, ondermeer vande
Franse spelersvakbond, en
heeft dat naast zich neerge-
legd.Het ging over ver-
laagde sociale zekerheid, haast geenbelastingen
en een groepsverzekering die al bij 35 jaar kon
worden opgenomen.
Samengevat: een onwaarschijnlijke bevoor-

deling van éénberoepsgroep binnen eenzelfde
economische regio en een fenomenaal voordeel
voor één lidstaat tegenover andere lidstaten. Dat
voordeel is ook vandaagnog aande orde. Als die
actie vanVan Steenbrugge&de Stropkes ooit iets
zal opleveren, danmisschienhet openen vandie
doos vanPandorawaarmeehet Belgisch voetbal
nog verder vanhuis zou zijn.
Maarwat denkt u?Als de EU in tijden van

oorlog geen zin had omBelgië voor flagrante
staatssteun aan zijn nationaal voetbal te veroor-
delen, terwijl ze in 2001welmeer dan 285miljoen
euro socialezekerheidsvoordelen vandeMaribel-
regeling vande staalsector terugvorderde,maakt
een klacht over één stad die een beetjemeer helpt
dan een andere een kans?Neen, in de verste verte
niet. Bovendienheeft de EUvanaf december 2009
via het Verdrag vanLissabon een soort niet-
aanvalspact onderschrevenmet de sport. Zelfs de
Financial Fair Play-regeling die de facto neerkomt
ophet afsluiten vandemarkt voor de grote spelers
en die bijgevolg een inbreuk is ophet vrij verkeer,
wil de EuropeseUnie niet onderzoeken.De klacht
van 2013werd vorig jaar heen enweer geping-
pongd tussenhet Belgisch gerecht enhet Europees
Hof,waarna ze verticaalwerd geklasseerd.
Ghelamco, KAAGent en de stadGent denken

hardna over een tegenklacht. Kanhet nog gekker
zeg?Klacht bijwie dan?Bij de EuropeseGemeen-
schap voorKolen en Staalmisschien,want in 1975
heeft ClubBrugge vande lokale overheid een
geheel nieuw stadion cadeau gekregen. Of bij de
EuropeseUnie voor de verbouwing voor Euro
2000 vanhet JanBreydelstadion, op kosten van
de overheid.
Neen, over die klacht heeft de sympathieke

meesterWalter niet goednagedacht en dat over-
komthemwel eensmeer in zakendie het vrede-
gerecht overstijgen, zoals inOperatie Kelk. Voor
het volledige judiciële trackrecord vanMeester
Tafelspringer verwijzenweu graag naar de
columnvanKaaiman inDeTijd: Brussel enRSC
Anderlecht enerzijds enGent enKAAGent ander-
zijds kunnenopbeide oren slapen.
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Duivelsgekte slaat toe in Belgische scholen
EWat als België Europees
kampioen voetbal wordt? In
tien scholen kregen de Rode
Duivels een voorproe!e van
wat hen dan te wachten staat.
Honderden leerlingen
schreeuwden, zwaaiden wild
met vlaggetjes en deden alles
voor die ene handtekening,
foto of knu'el van Jason
Denayer (foto rechts) en
Eden Hazard (foto onder).
“Nooit nog was ik mijn hand”,
stamelde de 8-jarige Midas.
In Braine-le-Château kwam
Hazard de kinderen van
basisschool Les Rives du Hain
entertainen. Denayer trok
naar Gosselies, Henegouwen.
In het Limburgse Hechtel-
Eksel tekenden De Bruyne,
Courtois en Mignolet present
in basisschool De Viejool.
Een beloning omdat zij speel-
pakketten voor vluchtelingen
uit de buurt hadden gemaakt.
✓BHL/BVDH/BELGA⌧ © PHOTO NEWS

Intern FIFA-onderzoek legt
miljoenenfraude bloot
Sepp Blatter, ex-voorzitter van
de wereldvoetbalbond, komt
nog meer in nauwe schoentjes
te zitten. Uit een intern FIFA-
onderzoekzoublijkendatde80-
jarige Zwitser zich, samenmet
voormalig secretaris-generaal
JérômeValcke en ex-financieel
directeurMarkusKattner, inde
afgelopenvijf jaarverrijktheeft
voor een gezamenlijk bedrag
van ruim71miljoen euro.
De drie bestuurders deden

dat door zich jaarlijks salaris-
verhogingen, WK-premies en
andere bonussen onder elkaar
teverdelen.DeFIFAspreektvan
een gecoördineerde werkwijze
bij het drietal, dat vanwege het
corruptieschandaal eerder al
moest opstappen.
DeFIFAspeeldede informa-

tie door aan het Openbaar

Ministerie inZwitserlandenzal
de Amerikaanse justitie op de
hoogte stellen. Beide instanties
voerenonderzoeknaardemal-
versaties bij de FIFA.
Volgens Blatter hoorden

desalarissenenpremiesbij zijn
topfunctie: “Zewareneerlijken
in lijnmet de vergoedingen die
leiders van andere grote sport-
organisaties ontvangen.” ✓BF⌧

E Blatter, Valcke en Kattner
verrijkten zich samen voor
71 miljoen euro.

⇥71miljoen

Hasi tekent voor twee jaar
bij Poolse Legia Warschau
Besnik Hasi heeft amper een
week zonder werk gezeten na
zijn vertrek bij Anderlecht. De
44-jarige coach tekent eencon-
tract voor twee seizoenen bij
LegiaWarschau.
Hasi gaf tijdens zijn eerste

persconferentie aan zich geen
zorgen te maken over de taal-
barrière. “Ik spreek al zes talen
en ik zal zo snelmogelijk Pools
leren. IkkoosvoorLegiaomdat
mijnfamiliehiersamenmetmij
kan komenwonen.” Enwat zei
Hasi over Anderlecht? “Ik heb
zelf de beslissing genomen om
ertevertrekken.Het isdegroot-
ste club in België, het deed me
pijn omer na veertien jaarweg
te gaan.”
DeAlbanees kwambij Legia

terecht via Michael Zewlakow,
sportiefdirecteurvandePoolse

kampioen.Zewlakowwasinhet
begin van dit decennium nog
een ploegmaat van Hasi bij
Anderlecht. De twee zijn altijd
contactblijvenhouden.“Ditwas
niet enkel mijn beslissing,” zei
dePool, “alheb ikwelzijnnaam
naar voren geschoven.”
Het publiek van Legia

Warschau is zowat het meest
intense van Europa. “Hasi zal
omkunnen met de druk. Hij is
dat gewoonvanbijAnderlecht.
Besnik had ook aanbiedingen
vanNantes,Trabzonspor,China
enuitenkeleArabische landen,
maaronsprojectsprakhemhet
meeste aan.”
Hasi neemt videoanalist

Bart Meert en assistent Geert
Emmerechts mee naar Polen.
De drie werkten al samen bij
Anderlecht. ✓NVK/MJR⌧


