
► Club Brugge-voorzitter
Bart Verhaeghe zou 
alleen over een samen-
werking met Roda 
hebben gesproken. 
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‘Ik kan nu verder
met mijn leven’

HANS VANDEWEGHE

Stel dat de rechter had aanvaard dat hij via
doping onrechtmatig aan staatssponsoring
van US Postal was geraakt, dan riskeerde
hij een claim van 100 miljoen dollar 
(81,5 miljoen euro). Een week voor 
de eerste debatten vond Lance Armstrong
een vergelijk voor 4,3 miljoen euro.

Zijn Twitter-account gisterennamiddag, Texas
time, loog er niet om: een dikke zwarte pijl recht-
door met halfweg een bocht en één woord: FOR-
WARD. Iets later volgde een verklaring: “Ik ben
blij dat deze zaak achter de rug is en dat ik verder
kan met mijn leven. Ik kijk ernaar uit om mij te
wijden aan wie en wat belangrijk is in mijn leven:
mijn vijf kinderen, mijn vrouw, mijn podcast, ver-
schillende plezante schrijf- en filmprojecten, mijn
werk als kankeroverlever en mijn passie voor
sport en competitie.” En het geld dat hij al had
opzijgezet in stichtingen en andere pensioen -
voorzieningen.

Het was een flink zwaard van Damocles dat
boven zijn hoofd hing te bengelen, nadat zijn twee
meest recente juridische acties op niets waren uit-
gelopen. Lance Armstrong (46) had eind vorig
jaar geëist dat bepaalde getuigenissen – onder
meer van Betsy Andreu maar ook van Nike – zou-
den worden verworpen omwille van niet-relevant.
De rechter ging daar niet in mee en Betsy, de
vrouw van ex-ploegmaat Frankie Andreu die hem
tijdens zijn kankerbehandeling in het ziekenhuis
zijn doping had horen opnoemen, maakte zich
als notoire tafelspringster in deze zaak klaar om
haar Nemesis definitief ten gronde te richten.
“Lance zou beter settelen”, zei ze. Wat hij ook deed.

Meteen wordt duidelijk wat die privézaak
inhield, toen Armstrong begin deze maand in 
laatste instantie afzegde om bij de Ronde van
Vlaanderen als eregast op te treden. Ondoor -
dachte acties zoals een rocksterverschijning in
wielergek Vlaanderen spoorden niet met een deli-
cate oefening zoals het vinden van een vergelijk.
Dat is er nu. 

Van Synacthen tot Oprah
Wie naast US Postal beter wordt van de hele
affaire, is Floyd Landis. Als klokkenluider krijgt
hij zijn juridische kosten terugbetaald ten belope
van 1,33 miljoen euro en nog eens 900.000 euro
van het bedrag dat naar US Postal gaat. Dat kan
hij investeren in zijn pas opgerichte zaak, een 
handel in cannabis (geen grap).

Het grote Armstrong-proces dat nooit zal
plaatsvinden – “dit is het
definitieve einde van

alle fall-out ten gevolge van de bekentenissen van
mijn cliënt”, aldus de advocaat – is ingewikkelder
dan de zaak-Armstrong zelf. Die laatste komt 
simpelweg neer op toegegeven dopinggebruik,
twintig jaar na zijn eerste ‘misstap’ in 1993.
Armstrong herinnert zich dat hij dat jaar (hij werd
toen wereldkampioen) is begonnen met
Synacthen (ACTH, het voorloperhormoon van
cortisone) en dat hij daarna overging naar epo en
testosteron. Vervolgens kreeg hij de diagnose uit-
gezaaide teelbalkanker, verdween anderhalf jaar
van het toneel, kwam terug en won in 1999 de
Tour de France. Hij zou dat nog eens zes jaar op
rij herhalen.

Inmiddels was in 2004 voor het eerst een boek
verschenen, dat hem beschuldigde van doping-
gebruik. In L.A. Confidentiel van Pierre Ballester
en David Walsh zat geen smoking gun, maar
genoeg randinformatie en indirect bewijs om te
kunnen concluderen dat Armstrong zoals veel

van zijn concurrenten eerst op epo en later op
bloedtransfusies had gereden. In 2005 stopte
Armstrong, maar keerde in 2009 terug in het pelo-
ton – zonder succes – om begin 2011 definitief te
stoppen en zich – wel met succes want hij won er
twee – aan zijn eerste sport triatlon te wijden.

In augustus 2012 kwam het Amerikaans anti-
dopingagentschap Usada met zijn reasoned deci-
sion of gemotiveerde beslissing, waarin nog meer
indirect bewijs voor dopinggebruik stond. Wel
nog steeds geen enkele positieve plas, waardoor
de believers in Armstrong bleven geloven, tot hij-
zelf op 17 en 18 januari 2013 bij Oprah Winfrey toe-
gaf doping te hebben gebruikt en niet een malig.

Amerikaanse burgeroorlog
In juni 2010 was er al een juridische daad gesteld,
die pas in januari 2013 – wellicht niet toevallig
enkele dagen voor de Oprah-bekentenissen – werd
gelekt. Floyd Landis had klacht ingediend onder
de zogeheten False Claims Act. Dat is een bepaling
die dateert uit de Amerikaanse burgeroorlog en

die klokkenluiders aanzet om te getuigen over
praktijken die de Amerikaanse staat zouden 
benadelen.

In dit geval was de stelling van Landis dat
Armstrong en drie van zijn kompanen, onder wie
Johan Bruyneel, frauduleus hadden gehandeld
tegen overheidsbedrijf US Postal en daardoor
onrechtmatig overheidsgeld hadden verkregen
in de vorm van sponsoring. De move van Landis
had pas iets te betekenen als de Amerikaanse
overheid mee naar het gerecht zou stappen. Net
voor de deadline besloot die alsnog samen met
Landis in zee te gaan. Landis rekende zich wellicht
al rijk want zo’n case wordt behandeld volgens
het qui tam-principe. In de praktijk wordt dan een
percentage van de opbrengst van de zaak voor-
behouden aan de klokkenluider.

Dat laatste zette heel wat kwaad bloed bij de
clan-Armstrong en in de wielerwereld in het alge-
meen. Ten eerste was Landis na de gewonnen
Tour 2006, die hem werd afgenomen voor een
positieve urinetest op testosteron, zélf een doping-
zondaar. Bovendien had hij jarenlang meege-
draaid in het systeem-Armstrong. Maar de timing
was ook verdacht. In 2009 had Landis gevraagd
aan Bruyneel en Armstrong of er nog een plaatsje
vrij was in hun ploeg. Hij ving bot en daarna kwam
de klacht.

Of Lance Armstrong die 4,3 miljoen euro mak-
kelijk kan ophoesten, mag toch worden betwijfeld.
Onlangs nog stelde hij zijn huis te koop en zakte
twee keer in vraagprijs, alsof hij er absoluut vanaf
wilde. Wellicht had dat te maken met deze zaak.

Als klokkenluider krijgt 
Landis zijn juridische kosten

terugbetaald (1,33 miljoen) en
900.000 van het bedrag dat

naar US Postal gaat. Dat kan hij
investeren in z’n cannabiszaak

Hans Vandeweghe
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Lance en O.J.
column

ance Armstrong betaalt
4,3 miljoen euro en nog
wat kleingeld aan Floyd
Landis en enkele ande-
ren en kan verder met
zijn leven. Daarmee is

niet alles gezegd en geschre-
ven en lang niet alles achter de
rug. Op wie zouden Arm -
strong en Johan Bruyneel nu
nog kwaad zijn? Ik denk op
Greg LeMond (de hypocriet),L

Club-voorzitter Bart
Verhaeghe heeft gesproken
met Roda JC. Naar eigen
zeggen met het oog op 
een samenwerking, 
maar volgens bronnen in
Nederland met de intentie
om de club over te nemen.

Daags na de klinkende zege
tegen Charleroi raakte bekend
dat Club Brugge-voorzitter Bart
Verhaeghe belangstelling toont
in het Nederlandse Roda JC.
Volgens de preses zelf reikte de
interesse in de club uit Kerkrade
de voorbije weken niet verder

clubs waarmee blauw-zwart een
samenwerkingsverband kan
aangaan met het oog op de ont-
wikkeling van hun jeugdspelers. 

“Club onderzoekt verschil-
lende pistes om sterker te wor-
den”, klonk het. “We willen onze
talenten meer speelgelegenheid
bieden op een competitief
niveau. Roda is net als Lyngby en
Slask Wroclaw een optie, maar
er is niets concreets.” 

Bronnen in en rondom Roda
spreken dit tegen en menen dat

dan verkennende gesprekken
over een samenwerking.
Verhaeghe had de intentie om
met Roda in zee te gaan, maar de
club overnemen is volgens de
ondernemer op geen enkel
moment aan de orde geweest. De
berichtgeving van Voetbal
Internationalwerd dan ook vlug
van de baan geveegd. 

Het Nederlandse tijdschrift
meent dat Verhaeghe Roda wil
overnemen, maar Verhaeghe
zelf plaatste de mijnwerkersclub
snel in de categorie van het
Deense Lyngby of het Poolse
Slask Wroclaw: buitenlandse

de “concrete onderhandelingen”
wel over een overname gingen.
Zij weten ook dat die plannen na
een grondige door lichting  van
de club snel van tafel waren. 

“Er is een kink in de kabel
gekomen”, waait het uit diverse
hoeken. De vraag is of Verhaeghe
daadwerkelijk de intentie heeft
om een buitenlandse club over
te nemen. Mocht dat in het geval
van Roda JC zo geweest zijn, dan
zijn die plannen na doorlichting
in elk geval van de baan.

Eigenaar van Roda JC is de
bijna 80-jarige Frits Schrouff, die
hopeloos op zoek is naar een
overnemer. Een moeilijke zoek-
tocht, gezien de precaire finan-
ciële situatie waarin de
Limburgse club zich al jarenlang
bevindt. Een aanzienlijke schul-
denberg en een jaarlijks exploi-
tatieverlies zijn geen troeven
voor een provincieclub, die ook
flirt met degradatie. (TTV)

Verhaeghe ontkent 
overname Roda JC

ook een beetje op Betsy
Andreu (de bitch), maar
toch vooral op die Floyd
Landis (de verrader).

Het is natuurlijk wat, 
verraden worden door een
ex-ploegmaat die zelf mee
heeft geprofiteerd van het
systeem. Of is dat een te
simpele voorstelling van
zaken? Is de arme menno-
niet Landis, die al revol-
teerde tegen zijn ouders die
vooruitgang als de rechte
weg naar de hel zagen, de
fiets als een vervoermiddel

‘We willen onze
talenten meer

kansen bieden.
Roda is een optie’

CLUB BRUGGE

Gevallen Tour-held Armstrong koopt megaclaim af met ruim 4 miljoen euro
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► Lance Armstrong en Floyd
Landis tijdens de Tour van 2003.
De US Postal-ploegmaten van
weleer raakten later met elkaar
in de clinch. © REUTERS

en sport als heidens, misleid
door die duivelse Armstrong
en zijn grand wizard
Bruyneel? 

Wellicht niet, want nadat
Armstrong en Bruyneel uit
zijn leven waren verdwenen,
reed hij bij Phonak tegen de
dopinglamp. Dat is de Tour
van 2006, die ik heb gevolgd,
en ik heb Andy Rihs (de man
overleed woensdagavond) dan
ontmoet, in zak en as. En
Landis ook, helemaal van slag.
Overigens is van Landis altijd
beweerd dat een van de bloed-

zakken bij dokter Fuentes van
hem was, maar dat is nooit
hard gemaakt. 

Neen, van Landis moeten
we geen heilig boontje maken.
Wellicht dat de Amerikanen
heel blij zijn met zo’n juridi-
sche bepaling dat klokkenlui-
ders of verraders een deel van
de opbrengst kunnen claimen,
maar de Amerikanen zijn ook
blij met Trump, dus dat is geen
argument. 

Het zou Floyd Landis sieren
als hij de opbrengst van deze
hoogst verwerpelijke actie zou

doneren aan een goed doel.
Vooral niet investeren in
Floyd’s of Leadville, zijn shop
die draait op de verkoop van
cannabisolie. Maakt niet uit
dat het legaal spul is zonder de
THC, het blijft als een tang op
een varken staan.

Armstrong kan verder met
zijn leven. Is dat zo? Is het een
mooi leven? En hoe zit dat met
Bruyneel, die onlangs in een
krant stond en er erg goed uit-
zag, maar net iets minder vro-
lijke teksten had. Huwelijk
gestrand, geen inkomen, maar

wel (gelukkig) nog steeds
Johan Bruyneel: erudiet, sar-
castisch af en toe en een analy-
tische geest als geen ander.
Jammer dat die uit de koers
weg is.

Ik weet welke rare bokken-
sprongen de clan-Armstrong
nog op het laatst heeft uitge-
haald om de schuld in de
schoenen van anderen te
schuiven, onder meer in die
van de stervende Hein
Verbruggen (voormalig UCI-
voorzitter). Niet netjes, niet
sportief, maar een kat in het

nauw maakt rare sprongen.
Medelijden met Armstrong

ook een beetje? Oké, maar dan
een heel klein beetje, en dan
vooral omdat ze hem zijn zeven
Tour-overwinningen hebben
afgepakt. Zonde voor dat pal-
mares, maar het probleem
daarmee is dan weer zijn eigen
toegeving dat hij zonder
doping wellicht geen zeven op
rij had gewon-
nen. Welke
moet je dan
gaan doorstre-
pen? Ander -
zijds is het een
verkeerde
voorstelling
van zaken dat
Armstrong
géén super-
kampioen was
zonder
doping.

Armstrong
heeft ook na
zijn tweede
wielercarrière
bewezen dat
hij een superatleet was door in
2012 twee respectabele halve
triatlons uit het Ironman-
 circuit te winnen, naast een
tweede, een derde en een
zevende plek. 

Laat dat even doordringen:
een sport doen, daar het groot-
ste Amerikaanse talent ooit in
zijn, vervolgens een andere
sport doen en daar wereldkam-
pioen in worden en en passant
zeven Tours winnen, en daarna
terugkeren naar die eerste
sport en de wereldtop de hielen
laten zien. Op zijn veertigste.
Het is jammer dat we hem heb-

ben moeten verbranden als de
grote dopingheks, want deze
prestatie blijft er een uit het
miljard.

Daarna werd hij, nog voor
de Ironman in Nice en Hawaï,
uit competitie genomen, een
voorafname op met wat het
Amerikaans antidopingagent-
schap zou komen in augustus
van dat jaar. Het is vandaag

niet duidelijk
wat hij nog
mag en niet
mag in de
sport. Ook niet
wat hij nog wil.
Hij wordt in
september 47
en zou nog als
age grouper
furore kunnen
maken, maar
zijn competi-
tieve dagen
zijn voorbij,
zegde hijzelf.

Bloomberg
schatte ooit zijn
verzamelde

verdiensten op 218 miljoen 
dollar, een kleine 200 miljoen
euro. Wie daar verstandig mee
omgaat, kan daar een tijd mee
weg. Volgens een Amerikaanse
private banker is Armstrong
safe. Hij zou al snel bij de eerste
tekenen van onraad zijn ver-
mogen hebben ondergebracht
in fondsen voor zijn kinderen
en in pensioenfondsen voor
hemzelf. Het is dezelfde truc
die O.J. Simpson heeft toege-
past. Twee grote kampioenen,
met goeie fiscale adviseurs,
maar verder gaat de vergelij-
king niet op.

Het nieuws hing al even in de
lucht en is nu officieel. STVV
gaat volgend seizoen niet verder
met Jonas De Roeck (38).

De jonge coach is teleurge-
steld – hij had nog een contract
voor volgend seizoen – maar
kan het slechte nieuws plaatsen.
“Na een eerste gesprek met de
Japanse clubleiding en de
berichten in de media voelde ik
de bui al hangen. Zij hebben
blijkbaar een visie waar ik niet
langer in pas. Ik ben niet rancu-
neus. De doelstellingen die bij
het begin van het seizoen op
tafel lagen, heb ik ook gehaald.
Ik kan mezelf niets verwijten.”

De Roeck, die na twee speel-
dagen overnam van Bartolomé
Márquez, doet wel het seizoen

nog uit op Stayen. Hij zit van-
daag dan ook gewoon nog op de
bank tegen Eupen. “Ik heb mijn
job altijd zo professioneel moge-
lijk gedaan en zal dat blijven
doen. Op een of andere manier
is het niet eens zo slecht dat er
nu zowel voor mij als voor de
spelers duidelijkheid is.”

Intussen speurt STVV naar
een opvolger voor volgend sei-
zoen. De Japanse eigenaars van
DMM.com praten met meer-
dere kandidaten. “Er is geen
timing vastgelegd”, vertelde
voor zitter David Meekers. “Hoe
sneller we iemand kunnen 
strikken, hoe beter natuurlijk.
De clubleiding wil een trainer
met ambitie, die de Belgische
competitie kent.” (SJH/FKS)

Zulte Waregem is op weg
naar groepswinst in play-
off 2. Het zette KV Kortrijk
opzij dankzij goals van
Bongonda, Kaya en
uiteraard Harbaoui.

Je verwacht ze niet in play-off 2,
spelers die je naar het puntje
van je stoel doen schuiven als de
bal voor hun voeten komt. Theo
Bongonda is dan ook een speci-
aal geval. In nog geen jaar tijd
van een halve finale in de
Europa League op Old Trafford

naar het Lisp en de Freethiel.
“Hij heeft hier eigenlijk niets te
zoeken”, klonk het de voorbije
weken bij zijn ploegmaats. Het
Regenboogstadion maalde er
niet om. Bongonda was gisteren
één helft niet af te stoppen.

Harbaoui knikte net voor
rust naar Bon gonda, die
Bruzzese vloerde met een kop-
bal. Het was de beloning voor
een sterke eerste helft van
Essevee, dat makkelijker met

een ruimere voorsprong had
kunnen rusten. Onder meer
Olayinka trof de lat in de begin-
fase. Vervolgens hielden vooral
de saves van Bruzzese een zwak
Kortrijk recht. 

Harbaoui zocht lange tijd
naar het moment waarop hij
eens zijn kans mocht gaan. En
na een penaltyfout op Olayinka
mocht de Tunesiër zijn indruk-
wekkende reeks voortzetten
vanaf de stip. Nummer vijftien
in elf duels. Kaya deed het
Regenboogstadion helemaal
dansen door de 3-0-eindstand
vast te leggen met een knap
afstandsschot. 

Zulte Waregem diept de kloof
met KV Kortrijk uit tot vier 
punten. (VDVJ)

Coach De Roeck en STVV
na dit seizoen uit elkaar Play-off 1-klasse bij EsseveePlay-off I

programma
Genk - Anderlecht 20.30 uur
Club - Standard zondag
Charleroi - AA Gent zondag

stand 
1. Club Brugge 4 40
2. Anderlecht 4 34
3. AA Gent 4 32
4. Standard 4 31
5. Racing Genk 4 27
6. Charleroi 4 27

Harbaoui
komt met 
18 goals wat
dichter bij de
topschutters -
trofee

Zulte Waregem 3

Kortrijk 0

Medelijden met
Armstrong? Oké,

maar dan een
heel klein beetje,

en dan vooral
omdat ze zijn

zeven Tour-zeges
hebben afgepakt


