
Excel Moeskroen:
Fali Ramadani en
Pini Zahavi 

Op papier is Moeskroen
eigendom van het Maltese
bedrijf Latimer, maar het is
een publiek geheim dat de
Israëlier Pini Zahavi en Fali
Ramadani de koers bepalen.
Ondertussen ligt het Chinese
Suning Group trouwens op
de loer om de Hengouwse
club, laatste in eerste klasse
A, over te nemen.

Van voetbal houdt Rybolovlev wel. Geregeld
neemt hij de privéjet om ergens in Europa een
topmatch bij te wonen. In 2011 koopt hij zich in
bij AS Monaco, met de toestemming van de
Grimaldi’s. Het vorstenhuis van Monte Carlo
heeft een derde van de aandelen van de club in
handen. De voormalige Franse topclub bengelt
dan onderaan de tweede klasse. De Rus koopt
voor 146 miljoen euro spelers als Falcao,
James Rodríguez en João Moutinho, Monaco
promoveert en vandaag staat het zelfs
aan de leiding in Ligue 1.

In 2016 brengt Football Leaks aan het licht
dat Rybolovlev samen met Jorge Mendes, de
manager van onder meer Cristiano Ronaldo,
Diego Costa en José Mourinho, een
schimmige constructie op poten
heeft gezet die toelaat dat
Mendes bij elke transfer van
en naar Monaco meer vangt
dan de voorziene commis-
sie. Het voordeel voor
Rybolovlev is dat hij
een voorkeurspartner
wordt van een van de
machtigste voetbal-
managers ter
wereld.

En nu heeft
Rybolovlev zijn

oog dus laten vallen op Cercle Brugge. De twee-
deklasseclub was zelf op zoek naar een inves-
teerder. Dat ze bij AS Monaco uitkwamen, is
wellicht geen toeval. Algemeen directeur van de
Franse club is de de Belg Filips Dhondt, en die
was ook directeur van Cercle tussen 1994 en
1998. Nadien werd hij manager bij Club Brugge,
Zulte-Waregem en Ujpest Dozsa, de Hongaarse
club van de zoon van Roland Duchâtelet. In
2012 nam Rybolovlev hem in dienst.

De onderhandelingen met Cercle zijn nog
volop bezig. Het kan nog enige weken duren eer
de Rybolovlev opduikt in het Jan Breydel -

stadion. (SVB)
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RSC Boy Game
e moet te doen hebben met Marc Van
Grinsven, Jochen De Coene en David
Steegen dezer dagen, en ook een beetje met
Michel Verschueren. De vierde kent u vast
en de eerste drie werken voor RSC
Anderlecht, het fiere Belgische voetbalinsti-
tuut dat deze week zijn vierhonderdste

Europese wedstrijd vierde. Wat tweette Mister
Michel daarover?

‘Er is weinig te lezen of te horen in de media over
onze 400ste Europese wedstrijd. Een teken des tijds
waarschijnlijk.’

Jazeker, zoals het ook een teken des tijds is dat
Royal Sporting Club Anderlecht middels een
(gespeeld?) enthousiaste woordvoerder David
Steegen van de week de heuglijke boodschap bracht
dat Anderlecht een extra speler zal aanwerven.

Hoezo, vraagt de voetbalvolger in u zich af: de
wintermercato is toch afgesloten voor inkomend
personeel? Dat klopt, maar niet voor dat soort spe-
ler en het is nog een goedkope ook. Terwijl een
gemiddeld Anderlecht-salaris ongeveer een half
miljoen euro per jaar bedraagt, zal deze in de buurt
van de 100.000 euro zitten. Dat is een gok, want de
club deed daar geen mededeling over.

Het nieuws van de week was dat Anderlecht een
e-sportsteam op de been wil brengen. Daartoe zal
het middels een lange selectieprocedure van de
zomer één speler selecteren en in dienst nemen.
Een team met één speler, dat is een keer iets anders.

Dit team van één speler – een gamer dus, laten
we hem gemakshalve RSC Boy Game noemen – zal
op kosten van de club videospelletjes mogen spelen,
zal met de spelers mogen meetrainen, zal apart
getraind worden en zal van de juiste medische bege-
leiding kunnen genieten.

Die medische begeleiding
zal broodnodig zijn als hij met
de spelers wil meetrainen.
Gamers zijn niet de meest
gezonde medeburgers en dat
is een understatement.
Steengoede en dus fanatieke
gamers al helemaal niet want
die zitten driekwart van de dag
en het enige wat werkt zijn
hun hersenen en ogen, samen
met enkele spieren in polsen
en handen. Ongetwijfeld zal
dokter Van Grinsven, die ik
ken als een integer arts, zo’n
jongen (meisjes zijn kansloos,
want slimmer, want niet zo
fanatiek in computerspelle-
tjes) een handje kunnen hel-
pen met wat supplementen, af
en toe een energiedrankje en
misschien te gepasten tijde
zelfs een legaal oppeppertje
met cafeïne, ook heel populair
in de voetballerskleedkamer.

Waarna de ellende pas begint. Boy Game moet
zijn salaris waarmaken en gaat nog fanatieker
gamen dan tevoren om wedstrijden te winnen
namens zijn nieuwe werkgever, want hij heeft maar
een contract van een jaar. Voor hij het beseft, zit hij
met een muispols of een muisnek. Dat schreef ik
eerst op, maar ik herpak mij: het moet natuurlijk
een controller-nek zijn want die gamers doen niet
meer aan muizen. Waarop Boy Game zich bij
hoofdkine Jochen De Coene meldt: mijn nek zit vast.
Of nog: mijn carpal tunnel speelt op. Ten slotte komt
woordvoerder David Steegen met de trieste mede-
deling dat Boy Game langere tijd is uitgeschakeld
omdat hij een ingreep aan de polsen moet onder-
gaan.

Een e-sporter in dienst nemen, waar is dat weer
goed voor? Omdat andere topclubs dat ook doen?
Anderlecht zou geleerd moeten zijn. Het begon ooit
samen met andere Europese topclubs een competi-
tie voor raceauto’s, maar ook daar is niks van geko-
men.

Schoenmaker, blijf bij uw leest. Anderlecht is een
voetbalclub en voetbal is sport; gamen is dat niet.
Laatste keer dat we checkten, had Anderlecht ook
geen biljart- of bridgeafdeling. Biljarten en bridgen
zijn ook moeilijk, net als gamen. Althans dat ver-
moed ik. Ik krijg persoonlijk al stress in level 2 van
Tetris, dus ben ik de norm niet, maar niet alles wat
stress geeft of moeilijk is, is daarom sport.

Het wordt nog treuriger als je beseft dat gamen
haaks staat op de boodschap die een sportclub zou
moeten uitdragen: beweeg, stap, loop, fiets, sport,
maar zit niet stil en beperk de tijd voor de tv of ach-
ter de computer, controller of console. Als
Anderlecht dan toch geld te veel heeft, dat ze het
aan de omliggende sportclubs schenken in de hoop
dat nog meer mensen hun luie gat opheffen en gaan
bewegen in plaats van spelletjes te promoten. Er zit
een schietclub een beetje verder in de straat in
Neerpede, en gamers moeten veel schieten, is dat
geen idee?

J

Gamen
promoten staat

haaks op 
de missie van
een sportclub:
beweeg, stap,

loop, fiets, sport,
maar zit niet 

stil achter 
de computer 

of console

column

hij is niet de enige buitenlander met interesse in Belgische clubs
geëvacueerd, het kost de staat honderden mil-
joenen. Het regime van Vladimir Poetin verwijt
Rybolovlev gierigheid en nalatigheid en pro-
beert de kosten op hem te verhalen. Op mysteri-
euze wijze – steun van één minister, wordt
gefluisterd – weet hij zich uit die nesten te wer-
ken en hij verkoopt Uralkali.

Twee jaar later loopt de zakenman opnieuw
in de kijker, eerst met zijn scheiding, dan met de
aankoop van een domein in Palm Beach.

In de scheidingsaanvraag schrijft zijn vrouw
dat Dmitry “serieel ontrouw” is en op zijn privé-
jacht “jonge veroveringen deelt met zijn rijke
vrienden”. Ze voegt eraan toe: “Als mij ooit iets
overkomt, is mijn man verdachte nummer één.”
De Zwitserse rechter heeft blijkbaar met haar te
doen en kent haar ruim 4 miljard euro toe. Na
beroep wordt dat teruggebracht tot 500 mil-
joen. Rybolovlev probeert zijn vrouw nog te
betichten van diefstal van een diamanten ring
van ruim 20 miljoen euro, maar ze kan bewij-
zen dat het een cadeau was. Uiteindelijk regelen
de twee alles in der minne.

In hetzelfde jaar koopt Dmitry een landgoed
van ene Donald Trump. Maison De L’Amitié is
een kitscherige kast aan het strand van Palm
Beach, hij betaalt er 100 miljoen euro voor. Vier
jaar eerder had het Trump 40 miljoen gekost.
“En ik heb de plek alleen een lik verf gegeven”,
zegt Trump er niet zonder trots bij.

Wanneer Trump als kersvers president
onder vuur komt te liggen voor zijn al dan niet
vermeende banden met Rusland zegt hij: “Ik
heb maar met één Rus zaken gedaan en dat is
die man die ik dat huis in Florida heb verkocht.
En die heb zelfs nooit ontmoet.”

Kunst en voetbal
Rybolovlev verzamelt niet alleen
huizen, hij collectioneert ook
kunst. Da Vinci, Gauguin, Rodin,
Modigliani, Picasso, Matisse,
Rothko … Samen goed voor 2 mil-
jard euro. Rybolovlev vindt dat hij er
te veel voor heeft betaald en laat, na
tien jaar nauw samenwerken, zijn
kunstdealer oppakken wegens oplich-
ting. Hij heeft de nietsvermoedende
man bij hem thuis uitgenodigd en laat
hem daar in de boeien slaan. Hij kijkt
ijzig toe, iets wat hij naar verluidt
heel goed kan. Mensen die hem
kennen, zeggen dat hij niet
alleen buitengewoon ver-
standig is, maar min-
stens zo kil en stil.

De organisatoren van de
Vlaamse wielerklassiekers
zullen alle drukke plaatsen
beveiligen. Straten worden
afgezet met betonblokken
of aanhangwagens, zodat
terroristen niet met
vrachtwagens het publiek
kunnen inrijden.

De aanslagen in Nice en Berlijn,
waarbij terroristen vrachtwa-
gens gebruikten om massaal
mensen aan te rijden, dwingen

de organisatoren van grote wie-
lerwedstrijden dit jaar tot bij-
komende maatregelen. Vorig
jaar werden op publiekstrek-
kers langs het parcours al rug-
zakken gecontroleerd, nu moet
ook nog worden verhinderd dat
vrachtwagens het parcours
kunnen oprijden in de buurt
van populaire beklimmingen,
aankomst- en startzones.

Flanders Classics, organisa-
tor van onder meer de Omloop
en de Ronde van Vlaanderen,

heeft een draaiboek klaar. “Dat
is opgemaakt in samenwerking
met de diensten van de gouver-
neurs en de politie”, zegt 
koersdirecteur Wim Van
Herreweghe. “We moeten de
richtlijnen volgen die gelden bij
terreurniveau 3. Naast tiental-
len politiemensen zetten we
zelf ook honderd veiligheids-
stewards in die bagage zullen
controleren in publiekszones.
Nieuw dit jaar is dat we ervoor
moeten zorgen dat er geen
vrachtwagens op het parcours
kunnen rijden. Dat kunnen we
uiteraard niet garanderen voor
het hele parcours, maar wel op
plaatsen waar veel volk naartoe
komt, zoals de Koppenberg, de
Kwaremont en de stad
Oudenaarde. Om de toegang
tot het parcours te versperren,

zullen betonblokken of aan-
hangwagens worden gebruikt.”

Gelijkaardige maatregelen
worden ook genomen door de
organisatoren van Kuurne-
Brussel-Kuurne. Daar wordt
vooral de aankomstzone afge-
sloten. “Ook wij zullen de laat-
ste kilometers extra beveili-
gen”, zegt Philip Vlieghe van E3
Prijs Harelbeke. (JM/JME)

Vlaamse koersen
zetten betonblokken
in tegen terroristen

Tubeke:
Shim Chan-
koo

Tubeke
kwam in
2014 in
handen van

Sportizen,
een Koreaans

bedrijf gespecialiseerd in
sportmarketing. Shim
Chan-koo is er CEO. Hij
hoopt in België Koreaans
talent te ontwikkelen. 

SK Lierse: 
Maged 
Samy

Toen Lierse in
2000 betrok-
ken raakte bij
het omkoop-

schandaal rond
Zheyun Ye en het

water hen jaren aan de lippen
stond, snelde Maged Samy in
2007 te hulp. De Egyptenaar
Samy is voorzitter, eigenaar is
het concern Wadi Degla.

Union: 
Jurgen
Baatzsch

Baatzsch is
een Duitser
die al dertig
jaar in ons

land woont 
en met een

Belgische gehuwd is. Een
succesvolle zakenman die
in 2013 Union Sint-Gillis zijn
grandeur van weleer wilde
teruggeven. (BCL)
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‘Naast tientallen agenten
zetten we zelf ook honderd
veiligheidsstewards in die
bagage zullen controleren’

WIM VAN HERREWEGHE
ORGANISATOR FLANDERS CLASSICS


