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Het was een shot dat je nog vele jaren
zult terugzien op YouTube. Een bal 
die er niet in kon, maar dat wel deed

NBA-JOURNALIST VICTOR MATHER OVER BUZZER-BEATER VAN KAWHI LEONARD (RAPTORS), IN ‘THE NEW YORK TIMES’

Marc Wilmots
onderhandelt
met Iran

Marc Wilmots (50) staat op het
punt om een overeenkomst aan
te gaan met de Iraanse voetbal-
bond. Iran zoekt een opvolger
voor Carlos Queiroz, die de
voorbije acht jaar aan het hoofd
stond van het nationale elftal.
De tijd dringt, want er staan in
juni twee oefeninterlands op het
programma (tegen Syrië en
Zuid-Korea). In Teheran zou
voor Wilmots een contract
van 1,3 miljoen euro per jaar
klaarliggen. Hij zou zelf twee
assistenten mogen aanbrengen.
Wilmots leidde de Rode Duivels
naar het WK 2014 en het EK
2016, maar werd daarna ontsla-
gen. Sindsdien coachte hij nog
Ivoorkust in 2017. (RN)

Timmers zwemt
snelste 100 meter
sinds Rio 2016
48.32. Zo snel zwom Pieter
Timmers niet meer op 
de 100 meter vrij sinds zijn
olympisch zilver in 2016.
Hij knalde zondag met 
die tijd naar winst in de
Champions Swim Series.

Timmers (31) laat zich nog altijd
gelden tussen de zwemtop. Zijn
visitekaartje in de Champions
Swim Series liegt niet. De 
wereldzwembond FINA startte
deze nieuwe competitie over
drie weekends dit jaar met vier
uitgenodigde zwemtoppers per
nummer. Het doel? De zwem -
sport professioneler maken. 

Timmers liet de concurrentie
op de 100 meter vrij nu al voor
de tweede keer een poepje 
ruiken. In de openingsmanche
eind april in het Chinese 
Guangzhou bleef hij toppers als
Vladimir Morozov en Chad Le
Clos voor. Zondag in het tweede
event in Boedapest zwom hij
sneller dan de Franse bronzen
WK-medaillist Mehdi Metella.

Ook zijn chrono in Boeda-
pest doet deugd: 48.32. Oftewel
zijn vijfde snelste tijd ooit op de
100 vrij (lange baan) in zijn car-
rière. Alleen op de Spelen in
Rio en het WK in Kazan dook
hij daar telkens twee keer on-
der, chrono’s van 2016 en 2015.
“Dit is een keileuke opsteker”,
vindt Timmers. “Het WK in juli
is het belangrijkste doel dit jaar
en daar piek ik naar, maar deze
races in de Swim Series zijn een
extra meetmoment en ik weet
nu dat ik goed bezig ben.”

Ook zijn trainer Ronald Gaa-
stra is in zijn nopjes met de
prestatie in Boedapest: “Tim-
mers knoopt aan met zijn beste
vorm, dat is één jaar voor de
Spelen een goed teken.” Met
48.32 dook Timmers ruim on-
der de limiet van Tokio 2020,
zodat hij zich over dat ticket
geen zorgen meer hoeft te ma-
ken. “En ik zie nog verbeter-
punten. Zijn finaletijd in Rio
(47.80) is voor mij geen eind-
punt. Hij wil in Tokio minimaal
een olympische finale en liefst
een podium.”

Ook financieel lonen de
Swim Series. Na de twee events
staat de teller van Timmers op
24.000 dollar, circa 21.000
euro. “Een groot deel verdwijnt
naar de belastingen, maar die
bedragen zijn al een stuk inte-
ressanter dan wat hij vroeger in
competitie kreeg”, zegt Gaa-
stra. Zo ziet ook Timmers het:
“Het is mooi als ik er ook finan-
cieel iets voor terugkrijg. Dat
mag wel na al die jaren monni-
kenwerk.” (BF)

‘Het WK in juli is
het belangrijkste

doel dit jaar. 
Ik weet nu dat ik
goed bezig ben’

PIETER TIMMERS
WINNAAR 100 METER VRIJ 

IN CHAMPIONS SWIM SERIES

Op papier + digitaal voor maar 
€33,95 per maand.Bestel nu 
via www.demorgen.be/abonnement

1,5
Standard heeft de overgang van
Selim Amallah (22) afgerond. De
Belgische middenvelder komt
over van Moeskroen en kost
zo’n anderhalf miljoen euro.
Amallah moet Razvan Marin
vervangen bij de Rouches.
Naast zijn techniek en zijn grote
motor is zijn afstandsschot een
troef. Een werkpunt is zijn tem-
perament – Amallah pakt veel
kaarten. In de dagelijkse werking
is zijn attitude wel top. (PJC/FDZ)

MILJOEN

Informele 
etentjes 
liggen zwaar
op de maag

Exact een week later belden de
twee weer met elkaar en weer
werd afgesproken bij een eten-
tje, deze keer in taverne Excel-
sior, ook in Brasschaat.

Advocaat De Man stelde acht
vragen aan de onderzoekscoör-
dinator over deze volgens hem
ongeoorloofde contacten en de
laatste vraag luidde dat hij uit-
kijkt naar de verklaring over wat
er tussen beide heren werd be-
sproken. Gezien de gedetail-
leerde vragen, zelfs over de in-

houd van een normaal gezien
vertrouwelijk gesprek, lijkt het
alsof de advocaat een vlieg op
het behangpapier was. De uitleg
kan ook eenvoudiger: Rom-
bouts kan Verhaegen in de val
hebben gelokt. 

Hoe ook, dit is een compli-
catie van formaat voor de voet-
balbond, die graag op 30 juni
de hele zaak uitbehandeld zou
willen zien tot en met het be-
roep bij het Belgisch Arbitrage-
tribunaal van de Sport.

In het Belgisch matchfixing -
schandaal wordt het zwaar
geschut tegen het bonds -
parket in stelling gebracht.
Onderzoeks coördinator
Ebe Verhaegen zou infor-
mele contacten hebben
gehad met een betrokkene
van Waasland-Beveren.

HANS VANDEWEGHE

Door het kortgeding bij de bur-
gerrechter is het helemaal niet
zeker of de voetbalbond zater-
dag zal kunnen beginnen met de
behandeling van de matchfixing-
zaak in de wedstrijd Waasland-
Beveren tegen KV Mechelen.
Sinds gisteren is er een tweede
kink in de kabel gekomen, die
zelfs zou kunnen leiden tot de
wraking van onderzoekscoördi-
nator Ebe Verhaegen. Die is op
een slecht moment met de ver-
keerde personen gaan tafelen.

Tom Rombouts, Waasland-
 Beverens clubadvocaat ten tijde
van de verdachte wedstrijd tegen
KV Mechelen, is op 29 januari
van dit jaar ondervraagd door
Verhaegen van de Belgische
Voetbalbond. Op zich niks abnor-
maals, maar twee weken geleden
vroeg advocaat De Man van
Waasland-Beverens bestuurslid
Olivier Swolfs in een mail ophel-
dering over een resem informele

contacten die zou hebben plaats-
gevonden tussen beide heren.

De voorzitter van de Geschil-
lencommissie Hoger Beroep
vroeg daarop aan Verhaegen
om de vragen schriftelijk te be-
antwoorden via bondsprocu-
reur Kris Wagner. Begin deze
week was daar nog geen ant-
woord op en gisteren stuurde
De Man zijn mail rond naar zijn
collega- advocaten die in deze
zaak optreden. Wellicht in de
hoop dat deze mail gedroomde
munitie is in het kortgeding te-
gen de snelrechtprocedure dat
vrijdag wordt gepleit én de in-
leidende debatten van zaterdag
op de voetbalbond.

De Morgen kon de mail inkij-
ken en die bevat enkele netelige
vragen die de onpartijdigheid
van de onderzoekscoördinator
in twijfel trekken. Zo meent De
Man te weten dat Verhaegen en
Rombouts op 12 maart met el-
kaar telefoneerden en nadien in
brasserie Het Wachthuisje gin-
gen tafelen. De lunch zou zijn
betaald met de persoonlijke
bankkaart van Verhaegen.

In het gesprek zou zijn ge-
sproken over een spontane ver-
klaring vanuit de club en een
vrijwillige verschijning van de
bestuurders. “Dat zou goed zijn
voor Waasland- Beveren”, zou
Verhaegen hebben gezegd.

Onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen verlaat het bondsgebouw in Brussel. 
Zijn onpartijdigheid wordt nu in twijfel getrokken. © PHOTO NEWS


