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Pelé opgenomen
wegens ernstige
vermoeidheid
Het gaat niet goed met de
Braziliaanse voetballegende
Pelé (77). Hij zou gisteren aan-
wezig zijn bij een etentje in
Londen, georganiseerd door de
Football Writers Association
(FWA), maar was een dag voor-
dien flauwgevallen en zegde de
trip af. “Hij zakte in elkaar en
werd direct naar het zieken-
huis gebracht. Na een reeks
onderzoeken bleek dat hij lijdt
aan ernstige vermoeidheid”,
meldt de FWA. “Hij ligt momen-
teel aan een infuus.” De drie-
voudige wereldkampioen
(1958, 1962 en 1970) sukkelt al
langer met zijn gezondheid. Zo
is hij behandeld aan zijn nieren
en prostaat en is hij ook geope-
reerd aan zijn heup. (BELGA)

Het was in Moskou niet het EK
van Jorik Hendrickx. Nadat de
25-jarige kunstschaatser woens-
dag al ten val kwam tijdens de
korte kür, ging hij gisteren twee
keer in de fout bij zijn sprongen.
Gevolg: een tiende plek. Zijn
minste ranking sinds 2011, toen
hij zestiende werd. Vorig jaar
greep hij net naast een
medaille. “Ik hoef me nergens
voor te schamen want ik heb
echt hard getraind om klaar te
zijn”, tweette Hendrickx.

Met een score van 139.61 pun-
ten bleef hij ver onder zijn per-
soonlijk record van 218.17 en
werd hij twaalfde in het tweede
onderdeel. In de eindstand
scoorde hij 218.17 punten. In
Pyeongchang mag Hendrickx

bewijzen dat hij beter kan dan
hij op dit EK toonde.  De
Spanjaard Javier Fernández ver-
overde voor de zesde keer op
een rij de Europese titel.

Beter nieuws was er van Bart
Swings. In Erfurt klokte de 26-
jarige snelschaatser de zevende
tijd op de 1.500 meter: 1:46.82.
Dat is zijn beste prestatie in de
wereldbeker dit seizoen. Zijn
trainer Jelle Spruyt zag “een
race met nogal wat kleine fout-
jes en rechte stukken die veel
beter konden”. 

Hij was wel opgetogen dat
zijn pupil het verschil op win-
naar Denis Joeskov (1:45.33) tot
anderhalve seconde kon beper-
ken. Vandaag treedt Swings aan
op de 5.000 meter. (VH)

Op zijn handtekening blijft
het wachten, maar Michel
Preud’homme is nog steeds
kandidaat nummer één 
bij Girondins de Bordeaux.
De voorzitter verwacht
maar één ding: ‘Redden wat
er nog te redden valt.’

Het toneel van de wekelijkse
persbabbel mag er nog zo mooi
zijn – de trainingsfaciliteiten van
Bordeaux bevinden zich op het
kasteeldomein Le Haillan –, gis-
teren stond er een waar treur-
spel geprogrammeerd. Voor -
zitter Stéphane Martin sprak als
hing er een strop om zijn hals.
“Al sinds december krijgen we
de ene klap na de andere te ver-
werken. We zitten in een drama-

tische reeks”, zei de man. “De
nieuwe coach komt in een aarts-
moeilijke crisissituatie terecht.
Het lijkt bijna uitzichtloos.”

Geen tussenpaus
Toch hebben ze bij de nummer
dertien in de Ligue 1 een duide-
lijk profiel voor ogen. “We gaan
voor iemand met tonnen erva-
ring en een ijzeren karakter. Een
echte leider.” Een mooi salaris-
pakket en eigen assistenten kan
hij daarbij eventueel krijgen,
maar op tijd hoeft Michel
Preud’homme niet te rekenen.
“De nieuwe coach zal geen drie
weken krijgen om te bouwen
aan een nieuwe ploeg”, klonk
het nog. “We verwachten
onmiddellijk resultaat.”

Ook werd duidelijk dat ze in
Bordeaux geen tussenpaus zoe-
ken. “We gaan niet kiezen voor
iemand die over vier maanden
weer vertrekt”, verwees Martin
naar de geruchten dat
Preud’homme een clausule zou
vragen die hem in staat stelt
deze zomer voor de Rode
Duivels te kunnen kie-
zen. “We hebben
heel wat vacatures
ontvangen. Ik
concludeer dat
we nog een aan-
trekkelijke voet-
balclub zijn, hoe-
wel we op de
Titanic lijken.”
(MGA)

Belgen testen vorm voor
Spelen van Pyeongchang

Bordeaux waarschuwt Preud’homme: 
‘We lijken wel de Titanic’

Hans Vandeweghe
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@hansvdw Onzin hors catégorie

column

a het megaschandaal rond de illegale
Ghelamco Arena, het onrechtmatig
bevoordeelde KAA Gent en de corrupte
stad Gent, stelt deze rubriek volgende her-
stelbetalingen voor:

1. De Ghelamco Arena wordt afgebro-
ken door een West-Vlaams slopersbedrijf

en de onderdelen worden naar de Blankenbergse
Steenweg in Brugge versleept, waar ze zullen die-
nen voor funderingen van de plaatselijke voet-
baltempel, als die er ooit komt.

2. De titel van het seizoen 2014-2015 wordt als-
nog bij meester Walter Van Steenbrugge van de
vzw Brugse Stropkes ingeleverd, die hem vervol-
gens na zijn eigen triomftocht door de Gentse
kanalen gaat afleveren daar waar deze titel recht-
matig thuishoort, in Brugge.

Als u op een andere planeet heeft gewoond: er
is een boek verschenen. Niet bij een uitgever,
want aan die kopij wilden echte uitgevers zich
niet branden, hoewel meester Walter persoonlijk
met het boek is gaan leuren. Het is geschreven en
uitgegeven door zijn vriend Ignace Vandewalle,
een van die West-Vlamingen die nooit hebben
kunnen verkroppen dat Benito Raman van KAA
Gent in mei 2015 in Jan Breydel zijn club in extre-
mis op 2-3 zette en zo de weg bereidde voor de
titel. Waarna de Gentse triomf door de wateren
van het middeleeuwse Gent volgde en ook nog
eens 28 miljoen of zo werd opgehaald in de
Champions League.

Waren we nog vergeten: KAA Gent geeft uiter-
aard ook die 28 miljoen mee met meester Walter
en dit ter compensatie voor zijn niet-aanvaarde
klacht bij de Europese Unie tegen het stadion, de
stad en de club KAA Gent.

In het genre ‘onzin’ is De illegale Ghelamco
Arena hors catégorie. Van de drie majeure ver-
wijten blijft nauwelijks een fractie overeind en
dan moet je nog vooringenomen zijn. Er was
geen aanbesteding, beweert het boek. Die was
er wel, zegt het stadsbestuur, en ze dateert uit
2006. Niemand had interesse. Dat is te checken.
Er is drie keer een eerste steen gelegd, dat zegt
genoeg. Bovendien hoefde
een aanbesteding niet eens.

De stad heeft sinds 2014 in
de gratis skybox (dus niet
betaald, want dan was het
ook niet goed) 5.000 of wat
euro’s belastinggeld opgesou-
peerd. Het is niet duidelijk of
dat 5.000 euro per seizoen is,
dan wel over de laatste drie
seizoenen. Aan 20 wedstrij-
den per seizoen is dat respec-
tievelijk 250 euro of 83 euro
per wedstrijd/bacchanaal/
paars-groen ballet.

Ten slotte wordt de stad
verweten dat ze voor 3 pro-
cent aandelen bezit in een
vennootschap rond de club
en 350.000 euro renteloze
lening voor de bouw van het
jeugd- en oefencomplex
heeft kwijtgescholden, wat
niet is aangegeven aan
Europa. En dat Farys een
stuk van het stadion heeft
gekocht.

Als een club wordt ver-

N kocht aan een buitenlander of een rijkaard vreemd aan
die club, wordt al snel getoeterd over lokale verankering.
Dan verwijst men naar de Duitse voorbeelden, waar de
fans en de lokale overheid zich verenigen met het lokale
bedrijfsleven binnen het bestuur van de club. Alle studies
bewijzen dat de lokale overheden een rol te spelen heb-
ben op vlak van infrastructuur als daar maar een markt-
conforme huur tegenover staat. KAA Gent betaalt een

miljoen euro huur.
Vergelijken we met Brugge. Club is

in 1975 door het stadsbestuur van het
faillissement gered door de bouw van
het Olympia-stadion. In 2000 maakte
Club nog eens de oude gronden van De
Klokke ten gelde en in dat jaar werd
het Brugs stadion gemoderniseerd op
kosten van Euro 2000. Club (en ook
Cercle) betalen geen huur in het Jan
Breydelstadion.

Als tien jaar na Euro 2000 in Gent
de club die veel te danken heeft aan de
stad, en de stad die veel te danken
heeft aan de club, zich samen engage-
ren om een stadion te bouwen, is dat
ineens illegaal. Niet dat de stad kapita-
len heeft verloren aan het stadion,
integendeel, aan het eind van de rit zal
ze er 10 miljoen euro beter van zijn
geworden. Ook de stad zelf is erop
vooruitgegaan. In 25 jaar is Gent
getransformeerd van een industrieel-
archeologisch museum tot de meest
aantrekkelijke en meest authentieke
stad in Vlaanderen, met een unieke
voetbalclub die de Gentenaars ver-
enigt en de stad in de picture zet.

De vroegere site van de Groothandelsmarkt, ooit een
gore uithoek, is een schoolvoorbeeld van slimme stads-
ontwikkeling, met een extra uitvalsweg en een landmark
op de kruising van twee belangrijke Europese verkeers-
aders. Eén foutje wel: ze hadden nooit zoveel ledlampjes
aan dat stadion mogen hangen. Dat blauw licht verblindt
en wekt jaloersheid op.

Onzorgvuldige journalistiek
Hoe kan een slecht, onzorgvuldig boek deze lading krij-
gen? Simpel: door onzorgvuldige journalistiek. Journa -
listiek is wikken en wegen. De boodschapper moet de
boodschap checken en zich afvragen voor welke kar hij
wordt gespannen. Dat media zonder het boek te hebben
gezien op diezelfde kar springen, tart alle verbeelding.

Wat helemaal klopte aan dit boek, was de timing: met
de aankomende gemeenteraadsverkiezingen is elk groot,
minder groot, klein, minuscuul of zelfs onbestaand
schandaal een uitvergroting waard en al helemaal als er
socialisten bij betrokken zijn. Versterkende elementen
waren, niet in volgorde van belangrijkheid: afgunst ten
aanzien van een succesvolle voetbalclub, bloedende sup-
portersharten, afkeer van Ghelamco en Paul Gheysens,
vooringenomenheid en gebrekkige kennis van de sport -
economie.

Een boek in eigen beheer is een per definitie een
zwakte bod. De illegale Ghelamco Arena is een slecht
geschreven boek van een mislukt politicus, mislukt café-
baas en nu ook mislukt schrijver, die voor zijn eerste
boek nog een uitgever kon belazeren, maar voor dit
schrijfsel bot ving. 

Het is een detail tussen alle andere fouten door, maar
van wie de naam van een hoofdpersonage als KAA-Gent
manager Louwagie vijftien keer als Louagie schrijft, mag
je hooguit een blindenstylo kopen, zeker geen ‘onthul-
lend’ boek.

‘De illegale
Ghelamco Arena’ 

is een slecht
geschreven boek
van een mislukt

politicus, mislukt
cafébaas en nu ook

mislukt schrijver

► Stéphane
Martin, voor-
zitter van
Bordeaux:
‘We gaan
voor een
coach met
een ijzeren
karakter.’ 
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