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ommige voetbaljournalisten onder -
houden een verknipte relatie met het
voetbalbestel. Ze schurken aan tegen de
top van de voedselketen, in de hoop dat
er een kruimel nieuws afvalt. Of meer,
zoals nu bekend is geraakt. Neem hen
dat vooral niet kwalijk, het is hun reden

van bestaan. Af en toe wanen ze zich Mitspieler
en denken ze zelfs een beetje makelaar te zijn.
Mijn persoonlijke relatie met de makelaars -
wereld is miniem. Ik ken René Vijt en Walter
Mortelmans, die les hebben gevolgd in de
 opleiding waar ik lesgeef. Ze vonden mijn
 cursus heel interessant, wellicht omdat ik het
had over het geld in de sport.

Wat heb ik gekregen van die mannen? Ik
dacht niets, tot ik mij een citytripje naar
Londen herinnerde, samen met een tiental van
hun  spelers. Ze hadden tickets en kamers over
na afzeggingen en belden mij een paar dagen
van tevoren om de hoop te  vullen. We zouden
naar het voetbal gaan, naar
West Ham. Ik zag het tripje als
erkentelijkheid voor de manier
waarop ik 
hen had geïnstrueerd in de
economische modellen van 
de sport, met name dan hoe 
de Amerikanen hun sport
organiseerden.

Later zijn we vaak gaan eten
en dat gebeurt nu nog gere-
geld, waarbij ik eens betaal en
Mortelmans de andere keer.
Brasserie rekeningen, hooguit
één glas wijn, geen pousse-café, wel koffie
zolang we willen napraten. Roddelen eerder.
Over de wereld. Die van de makelarij onder
meer. En over Mogi Bayat natuurlijk.

Vip
Ik herinner mij niet meer precies wat hun eind-
werk was in die opleiding sportmanagement,
maar het onderwerp ging in tegen hun
 business, dat weet ik wel. Dat maakte Vijt en
Mortelmans, toen marktleiders, tot een uniek
duo. Tot ze in onmin geraakten, en dat had niets
te maken met zwart geld of ander gesjoemel.
Het was een conflict des mensen. Een clubma-
nager en ik, hij meer dan ik, hebben geprobeerd
de twee een beetje met elkaar te ver zoenen. 
Af en toe proberen we mens te zijn, jawel. De
verzoening is niet gelukt.

Ik heb woensdag na de eerste geruch-
ten Walter Mortelmans gebeld en kreeg
meteen de voicemail. Hij belde niet
terug. Vreemd, want dat deed hij altijd.
Nog drie keer gebeld: niets. René Vijt
gebeld. Hoewel ze in onmin leven, zei
René onmiddellijk: ‘Daar houdt de
Walter zich niet mee bezig. Die
zit niet in de bak.’ Die zat
daar ook niet, maar het
scheelde niet veel. Ik
heb hem ge-sms’t dat
ik hem het beste
wens en dat ik wel-
eens zal bellen.

Mijn laatste
 contact met een
makelaar was 

met Mogi Bayat. Enfin, ‘contact’... Niet echt. Dat
was na Brazilië-België in Kazan, afgelopen juli.
De parking van de persbussen grensde aan die
van de vips en Mogi stond daar van zijn gat te
geven omdat zijn vipwagen niet klaar stond. Hij
zei goedendag en schold dan weer wat
Russische vrijwilligers de huid vol tot de limou-
sine arriveerde. “A bientôt à Gand”, zei hij en
Very Important Person Mogi was ermee weg.
Eén gedachte schoot door mijn hoofd: Mogi vip,
welkom in de fucked up wereld van het voetbal.

Meester Walter
Vincent Kompany, met het gevoel voor drama
hem niet vreemd, had het van de week over de
parallellen tussen prostitutie, drugs handel en
voetbal. Hij heeft voor 100 procent gelijk. Dé
parallel tussen prostitutie, drugs handel en voet-
bal zijn de  advocaten, die als kakker lakken van
tussen de stenen komen  kruipen als de mannen
van het grote en foute geld hen nodig hebben.

Donderdagavond in De
afspraak zat ik naast Meester
Walter, soms de risee van deze
rubriek. Ik hoorde hem zijn
cliënten Ivan Leko 
en Club Brugge – toch allebei
in verdenking gesteld – vrij-
pleiten: onschuldige koor -
knapen waren het, geen vlieg
zouden ze kwaad doen, laat
staan met rare facturen, dito
figuren of illegale constructies
werken.

Ik wil dat graag geloven,
hopen zelfs, maar weet u  wanneer dat soort
advocaten niet liegt? Als ze hun mond houden.
Meester Walter zei er nog expliciet bij dat er
voor alles een factuur was. Dat zal wel. De
 factuur wás de methode-Veljkovic. Maar naar
waar, voor wat en voor wie?

Een deel van het nettosalaris dat de speler 
of de trainer wilde verdienen, werd door het
Cypriotische bedrijfje van Veljkovic gefactu-
reerd aan de club en vloeide in een volgende
beweging vanuit Cyprus terug naar de speler 
of trainer. Gevolg: de club moet minder RSZ,
groepsverzekering en bedrijfsvoorheffing
 betalen – dus lagere brutokosten – terwijl de
speler en trainer toch het nettosalaris  krijgen
dat ze wilden.

Het is dus niet omdat er facturen zijn dat er
geen sprake is van illegale constructies of ont-

wijking van belastingen en sociale zeker-
heid. Het is alleen maar te hopen dat de
spelers en trainers in kwestie ook factu-
ren hebben, want dan gaat het alleen
maar over ontwijking. In het andere geval

zitten we, zoals het gerecht meldde, met
een mogelijk witwasscenario.

Een tip aan de voetbalbond: check even
de contracten van uw stafleden. Ik

kan mij vergissen, maar  volgens
zeer betrouwbare informatie
zou in één geval ook via deze
constructie zijn gewerkt.

S

Welkom in 
de zieke wereld
van het voetbal

Een tip aan 
de voetbalbond:

check even 
de contracten 

van uw stafleden

Duivels

De Nederlander Marco van
Basten legt zijn functie bij
de FIFA neer. De ex-inter -
national en -bondscoach
van Oranje was er twee jaar
lang hoofd technische
ontwikkeling. 

De 53-jarige Van Basten stapt
eind oktober op. Hij heeft aan-
gegeven meer tijd in Nederland
met zijn familie te willen door-
brengen. Van Basten gaat later
nog wel met de FIFA praten over
een eventuele nieuwe rol.

“Het was een mooie en leer-
zame periode voor mij”, zegt de
oud-spits, die in 1988 met het
Nederlands elftal Europees
kampioen werd. “Ik heb het
voetbal kunnen beïnvloeden op
een geheel andere manier dan
ik gewend was. Het WK in
Rusland van afgelopen zomer,
met de introductie van de VAR,
was een mijlpaal.” Namens de

FIFA noemde oud-ploegmaat
Zvonimir Boban de invloed van
Van Basten groot. “Dankzij hem
zijn we in staat geweest belang-
rijke nieuwe ontwikkelingen
door te voeren.”

Voor hij bij de FIFA aan de
slag ging, coachte Van Basten
Ajax, Heerenveen, AZ en Neder -
land. Als speler kwam hij uit
voor Ajax en AC Milaan. ‘San
Marco’ won met de club twee
keer de Europa Cup 1. Hij werd
drie keer uitgeroepen tot beste
speler van Europa en twee keer
tot de beste ter wereld. (BELGA)

Van Basten stapt op bij
wereldvoetbalbond FIFA

Hazard speler
van de maand 
in Engeland
Eden Hazard is verkozen tot
beste speler van de maand
 september in de Premier
League. De Rode Duivel was
vorige maand in het shirt 
van Chelsea goed voor vijf
competitiedoelpunten – 
drie tegen Cardiff en een 
tegen Bournemouth en
Liverpool. 
Hazard haalde het voor vijf
andere genomineerden: Willy
Boly (Wolverhampton),
Alexandre Lacazette (Arsenal),
James Maddison (Leicester),
Gylfi Sigurdsson (Everton) en
Raheem Sterling (Manchester
City). De stemmen werden
gegeven door een panel 
van experts, Premier League-
aanvoerders en fans.
Voor Eden Hazard is het zijn
tweede verkiezing tot speler
van de maand. Eerder viel die
eer hem te beurt in oktober
2016. (BELGA)

Die kon nog net doorsteken naar Lukaku, die een
bal midden in het doel schoot, onder Sommer
door. Als u voorgaande interpreteert als “er was
wat geluk gemoeid met het Belgisch doelpunt”,
dan leest u goed. Twee minuten later was de 1-1 in
de maak, maar Zuber, die op het WK scoorde
tegen Brazilië, verknoeide de snelle tegenaanval.

Die 1-0 en de Zwitsers die toch kansen roken,
veranderde het spelbeeld van de wedstrijd lichtjes.
De Belgen liepen terug, de Zwitsers vielen aan,

maar heel veel Belgische counters kwamen er ook
niet uit.

Al het goede nieuws – onder meer ook de
 probleemloze wedstrijd van Vincent Kompany –
verzonk in het niets bij de treurmars van Thomas
Vermaelen richting kleedkamers, wellicht met
een hamstringblessure aan het rechterbeen. En
dat terwijl zijn vervanger bij FC Barcelona, Samuel
Umtiti, nu ook uit is en Vermaelen eindelijk aan
spelen zou toekomen.

Van Basten
was mee
verantwoor -
delijk voor 
de introductie
van de VAR.

► Vandeweghe:
‘Bayat zei goedendag
en schold dan weer
wat Russische
 vrijwilligers de huid
vol tot de limou-
sine  arriveerde.’ 
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Zo, dat heeft gewerkt. 
Nadat Roberto Martínez
donderdag een lans voor
Yannick Carrasco gebroken
had, speelde de linkerflank
 gisteren een prima inter-
land.
Sinds zijn transfer naar
Dalian Yifang was Carrasco,
op sociale media 
een ‘geldspeler’
genoemd, niet
 langer dezelfde bij
de nationale ploeg.
De flitsen bleven uit,
de statistieken ook.
Enkel de werkkracht bleef
overeind.
Het maakte de woorden van
Roberto Martínez afgelopen
donderdag des te mooier.
“Hij blijft zeer belangrijk in
de manier van voetballen
van het elftal. Yannick is
iemand die ruimte vrijmaakt
voor anderen.” Toen al wist
Martínez dat hij Carrasco
zou laten beginnen tegen
Zwitserland. Terecht.
Eindelijk was Carrasco nog
eens vinnig. De Zwitserse
rechtsback Lang kon sim-
pelweg niet volgen. Ook
voor doel was hij gevaarlijk,
Carrasco leek stilaan weer
de speler die schitterde in
de Spaanse eerste klasse. 
Al betekende dat ook: mét
defensieve beperkingen. 
Hij is nu eenmaal geen
 verdediger – in China speelt
hij in de spits. (PJC)


