
Geen officieel onderzoek naar matchfixing tijdens KVK-Moeskroen

‘Geloof mij: Kortrijk
wilde winnen’

Het leek misschien verdacht, maar het
blijft bij insinuaties. Er loopt officieel geen
onderzoek bij het federaal parket, de KBVB
of de UEFA naar de nederlaag van KV
Kortrijk tegen Moeskroen. Door die zege
blijven de Henegouwers in eerste klasse ten
koste van Westerlo.

Much ado about nothing. De voorbije week
regende het voortdurend speculaties over de eer-
steklassewedstrijd tussen KV Kortrijk en staart-
ploeg Moeskroen op de laatste speeldag van de
Jupiler Pro League. Moeskroen, dat een week
eerder verrassend Standard klopte, moest abso-
luut winnen van KV Kortrijk om überhaupt kans
te maken op een verlengd verblijf op het hoogste
niveau, terwijl rechtstreekse concurrent
Westerlo niet mocht winnen van Racing Genk. 

Dat scenario werd werkelijkheid: Westerlo
ging zwaar de boot in tegen Genk, Moeskroen
won al bij al makkelijk KV Kortrijk. Omdat in het
Guldensporenstadion twee makkelijke treffers
vielen – KVK-verdediger Kovacevic scoorde een
knullige owngoal – uitte Westerlo-manager
Herman Wijnants meteen zijn twijfels. “Er zijn
een paar rare uitslagen geweest.”

Wijnants stond niet alleen met die mening.
Voor twee leden van de speciale voetbalcel bij de
politie waren de opmerkelijke doelpunten vol-
doende om Westerlo en KV Kortrijk woensdag
en donderdag informeel te bezoeken. “De halve
voetbalwereld ziet manipulaties in de bewuste
wedstrijd”, klinkt het bij het federaal parket. “En
dus hebben we Westerlo en Kortrijk gevraagd
naar een reactie. Dachten de bestuursleden dat
er gesjoemeld is? We hebben daar een verslag
van gemaakt, maar van een inval is geen sprake.
Dit waren enkel informele gesprekken.” Er loopt
momenteel dan ook geen gerechtelijk onderzoek
naar het matchverloop. “Want er is ook geen
klacht.”

KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns bevestigt
het informele karakter van het onderhoud.
“Maar ik vrees dat we de mensen van de cel niet
hebben kunnen helpen. Wij hebben geen weet
van mogelijke fraude. Geloof me: KV Kortrijk
wilde winnen.” Dat blijkt uit het feit dat 
het bestuur de spelers een dubbele premie en
extra vakantiedagen beloofde om zo de goede
rangschikking en het hogere tv-geld te behou-
den.

Imagoschade
Moeskroen reageert verbolgen op de insinuaties,
maar voelt zich stilzwijgend gesteund door de
Europese voetbalbond UEFA en het bondsparket
van de Belgische voetbalbond, die de wedstrijd
evenmin onderzoeken. “We zijn gechoqueerd”,
schrijft Moeskroen op zijn website. “Het is mis-
plaatst om andere ploegen te viseren. Wij hebben
uitslagen altijd gerespecteerd en verwachten 

dat ook van onze concurrenten. Als er een 
onderzoek komt, zullen wij onze medewerking
verlenen.” 

Ondertussen beraadt Moeskroen zich wel
over verdere stappen vanwege de geleden ima-
goschade. Daarmee is de kous af. Moeskroen
blijft in 1A. Bij Westerlo, dat het klassement tever-
geefs weigert te aanvaarden, was niemand
bereikbaar voor commentaar. (PJC/BJM/ESK/SVB)
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► De fans van Moeskroen zijn euforisch nadat hun team met 0-2 ging winnen in Kortrijk. Het behoud in eerste klasse A werd zo verzekerd. © PHOTO NEWS   
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Aandachtszoekers
nder een bank in een kleedkamer ergens in het
Kortrijkse staan nog een paar schoenen van mij.
Dat kwam zo. Wij hadden nog één wedstrijd te
gaan en er was niks meer te winnen of te verliezen.
Aan de andere kant van het net (het was volleybal)
stond een team dat bij winst niet zou zakken. Er
was een halve afspraak binnen de basis dat we niet

te hard ons best zouden doen, uit medelijden.
Dat verdween al snel omdat het agressieve thuispu-

bliek ons van bij de eerste punten danig op de zenuwen
werkte. Ik werd bij de opslag een bak bier beloofd om te
missen, maar ik dronk/drink geen bier en ik serveerde
een ace (ook wel per ongeluk). Het spel zat op de wagen.
Aldus besloten we tijdens de eerste time-out nog eens
onze kop ervoor te leggen. Resultaat: 1-3 gewonnen en dat
andere team zakte. En toen moesten we gauw onze spul-
len in de kleedkamer bij elkaar grabbelen en het pand zo
snel mogelijk verlaten. Mijn schoenen en mijn sokken
ben ik vergeten.

Daar moest ik aan denken toen ik gisteren het radio-
nieuws hoorde openen met de ondervraging van Joseph
Allijns, voorzitter van KV Kortrijk, over de vermeende
omkoping van enkele van zijn spelers in de verloren wed-
strijd tegen Moeskroen. De federale politie voerde al
informele gesprekken bij beide clubs en ook de anticor-
ruptiecel van de UEFA was ermee bezig.

Dat laatste is een geruststelling: als Karl Dhont uit
Loppem op de tafel is gesprongen, is er meestal weinig
aan de hand, behalve dan een gebrek aan aandacht. Ooit

schatte hij de Aziatische gokin-
dustrie op drie keer de omvang
van Coca-Cola – wat een rare
vergelijking was – terwijl zijn
vrienden van Europol becijfer-
den dat tussen 2008 en 2011
aan 0,014 procent van de wed-
strijden in het Europees voet-
bal een reukje zat en dat er in
die vier jaar wel 
8 miljoen euro in die 
business was omgegaan.
Matchfixing en omkoping, het
is maar hoe je het bekijkt, is
een verwaarloosbaar pro-
bleem dat de sport over zich-
zelf afroept en waar enkele
aandachts zoekers hun USP
(uniek ver koop ar gu ment) van
hebben gemaakt.

Wat overigens niet wil bete-
kenen dat er bij KVK-
Moeskroen niks is gebeurd of
dat de spelers van Kortrijk er
niet met hun klak naar hebben

gesmeten. Dat laatste lijkt nog de meest plausibele verkla-
ring: spelers die geen zin meer hebben, spelers moe na op
zwier met de receptioniste van de plaatselijke garage,
trainingen wat losser, een deel van de spelersgroep die de
trainer buiten wil, wie zal het zeggen?

En jawel, misschien was er ook her en der een make-
laar die belangen heeft bij beide clubs en die heeft laten
uitschijnen welke uitslag hem het best zou uitkomen. Dit
krijg je met een economisch systeem waarbij je make-
laars de hele voetbalbusiness laat sturen. Schaf de trans-
fer af en het probleem is opgelost.

Wedstrijden als KV Kortrijk-Moeskroen zijn ook
onvermijdelijk in een competitiesysteem waarbij een
ploeg die klaar is in het veld moet tegen een andere ploeg
waarvoor winst van levensbelang is. Het effect daarvan is
niet te onderschatten: die jongens aan de overkant met
hun beperkte mogelijkheden hun stinkende best zien
doen, dat wekt empathie op. De ene ploeg die vecht voor
haar overleven en de andere die haar schaapjes al op het
droge heeft, is ook een nefast gevolg van het achterhaalde
systeem van stijgen en dalen. Volgens economische crite-
ria verdienen Westerlo of Moeskroen geen van beiden om
in eerste klasse te blijven, maar misschien nog meer
Moeskroen als vierde Waalse club.

Het ergste aan deze hele overtrokken zaak is natuurlijk
dat het meest gesubsidieerde vermaak van het land blijk-
baar niet in staat is tot zelfreiniging. Nu voert de federale
politie godbetert (informeel) onderzoek naar omkoping
van een voetbalwedstrijd die het bekijken niet waard was.
Kan het nog gekker? Ze hebben daar bij de federale
zowaar een cel voetbalfraude en die zat wellicht om wat
actie verlegen. Zou eens iemand het nut van die cel in
vraag willen stellen, alstublieft?

Een sport die niet de tempel van maagdelijke zuiver-
heid is en daar zelf grotendeels de schuld voor draagt
door een wankel economisch systeem en het dulden van
allerlei vreemde constructies en duistere figuren, moet
zich niet tot de gemeenschap wenden om van haar rot-
zooi af te geraken.
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EXCEL MOESKROEN

Besnik Hasi op weg naar KV Kortrijk
KV Kortrijk haalt de bezem
door zijn staf. Er komt een
nieuw trainers gezelschap,
waarvan Besnik Hasi allicht
de hoofdcoach wordt.

KV Kortrijk neemt binnenkort
afscheid van Karim Belhocine
als T1. Na een terugronde met 
12 nederlagen, 1 gelijkspel en
amper 2 overwinningen en
onder druk van protesterende
supporters is dat ook de enige
mogelijkheid. 

De story van Belhocine is dan
wel tragikomisch. Omdat hij

geen Pro Licence-diploma bezit,
mocht hij zijn team tijdens de
wedstrijden niet coachen. Pas
voor de laatste speeldag van de
reguliere competitie startte zijn
trainerscursus en kon hij vorige
zondag de partij tegen Moes -
kroen leiden. En net nu het weer
mag, hoeft het niet meer.

KV Kortrijk had de voorbije
dagen gesprekken met enkele
‘vrije’ trainers. Besnik Hasi staat
dicht bij een akkoord. De ex-
Albanese international was
jaren assistent bij Anderlecht,
tot hij in maart 2014 overnam

van John van den Brom. Hasi
loodste paars-wit na sterke play-
offs naar de titel. De volgende
twee seizoenen werd Ander -
lecht onder zijn leiding derde en
tweede, waarna ont-
slag volgde.

Hasi trok naar
de Legia Warschau
waar hij al na na
drie maanden werd
ontslagen. (ESK,

SK)
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