
19DeMorgen. ZATERDAG 04/05/2019

Het was niet evident om fris voor de klas te staan. 
Gelukkig had ik twee stagiaires ter beschikking 
die een deel van de taken hebben overgenomen

MARTIN KELDERMANS, LEERKRACHT EN SUPPORTER VAN KV MECHELEN, IN ‘GAZET VAN ANTWERPEN’
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46,XY DSD

at is niet het startnummer van Cas-
ter Semenya (28) gisteren in haar
laatste meeting waarin ze met haar
hoge testosteronwaarden aan de
start mocht komen. Ze won die 800
meter in Doha overigens glansrijk in
1:54.98.

46,XY DSD staat voor een groep
hormonale aandoeningen. Iemand
met een 46,XY DSD-aandoening

heeft XY-geslachtschromosomen, zoals een
jongen of man. De uiterlijke geslachtskenmer-
ken zijn die van een vrouw. De XY zijn de
chromosomen die bij de mannen aanwezig
zijn. De 46 zijn het aantal chromosomen die
de mens heeft en DSD komt uit het Engels en
betekent disorders of sex development.

Bye bye mevrouw 46,XY DSD, gisteren was
de laatste keer dat u van uw (on)natuurlijk
voordeel heeft genoten en naar hartenlust de
tegenstand kon verpletteren. Dat was kort
door de bocht zo’n beetje de reactie van Paula
Radcliffe, wereldrecordhoudster marathon
nog steeds en in niks gelijkend op Semenya.

Radcliffe was een en al benen bij elkaar ge-
houden door trage vezels,
met daarboven een blaasbalg
gemonteerd en ook redelijk
wat hersenen die in een
hoofdje verstopt zaten. Die
combo bood haar de moge-
lijkheid om heel lang heel
hard te lopen en dat deed ze
als geen ander en puur natuur
(zegt ze). Of ze er met haar
anorectisch lijfje meer vrouw
uitzag dan Semenya wordt
nogal eens betwijfeld. Het
doet misschien niet ter zake,
maar ik wil het als aanbidder
van androgyne types toch
even kwijt.

De hate speeches aan het
adres van Semenya gingen er-
over, maar de ongemakkelijke
waarheid is: ze hadden gelijk
dat deze Semenya op haar volle hormonale
sterkte uit de vrouwensport weg moest. Om
de controverse compleet te maken: niemand
kan of mag daar blij om zijn. Dit is een drama
zonder voorgaande en wellicht de meest gor-
diaanse van alle knopen die de sport ooit
moest doorhakken.

Wat van de atletiekfederatie IAAF al langer
moest, moet nu ook van het Arbitragetribu-
naal voor de Sport (TAS): Caster Semenya
moet weer aan de hormoontherapie. In haar
geval zijn dat de testosterononderdrukkers,
bij ons bekend voor transgenders die vrouw
willen worden.

Semenya heeft wel gescoord in Lausanne
bij het TAS, dat is duidelijk. Strak in het man-
nenpak, niet in een deux-piècesje om vrouw
te willen spelen, verhulde ze niet wie ze was:
een vrouw die hormonaal meer man is dan

sommige mannen. Maar die ook haar recht op
topsport opeiste en op de bijbehorende triom-
fen. Ze deed haar verhaal waardig, ook haar
reactie op de negatieve uitspraak was waar-
dig: “Soms is de beste reactie geen reactie.”

Het verhaal is gekend. De genderfluïde Se-
menya liep in 2009 de 800 meter als 18-jarige
junior in 1:55.45. Kort daarna werd een boven-
grens voor testosteron ingesteld van 10 nano-
mol (per liter urine). Semenya verdween een
jaar uit competitie en kwam terug in 2011. Op
de Olympische Spelen van Londen in 2012
liep ze de 800 meter, maar beschikte niet lan-
ger over haar klassieke allesverpulverende
eindsprint.

Kort daarvoor was ze met een hormoonthe-
rapie begonnen om haar testosteron onder
een aanvaardbaar niveau te houden. Met haar
1:57 pakte ze wel zilver dat later goud werd
omdat de winnares gedopeerd bleek. Sportief
ging het haar daarna niet meer zo voor de
wind. Op het WK van 2015 haalde ze niet eens
in de finale. Ze finishte vijf seconden trager
dan voorheen en ging door een depressie.
Voor Rio 2016 werden de beperkingen op het

testosterongehalte opgehe-
ven. Semenya stopte met haar
hormoontherapie en bij de
eerste meeting in 2016 liep ze
meteen zes seconden sneller
dan in 2015. Ze won een
tweede keer olympisch goud
in 1:55.

Aan dat verhaal komt nu
een einde, tenzij een of an-
dere burgerrechtbank de be-
slissing van het TAS herroept.
Die hebben zichzelf wel in
nesten gepraat want in hun
eerste conclusie geven ze Se-
menya gelijk: er is sprake van
discriminatie. In hun vol-
gende conclusie geven ze de
IAAF gelijk: we kunnen niet
anders dan discrimineren. De
ingestelde bovengrens wordt

nu zelfs 5 nanomol testosteron, wat nog altijd
veel hoger is dan het maximum ooit bij een
vrouw gemeten.

Er kwam nogal wat reactie op deze beslis-
sing, uit voorspelbare hoek en niet altijd met
veel kennis van sportzaken. Er werd zelfs ge-
schermd met Michael Phelps, die door zijn
syndroom van Marfan extra lange ledematen
heeft. Doet allemaal niks terzake. Feministen
moeten nu stoppen met lezen want dit is het
meest pijnlijke deel van het verhaal: voor
mannen gelden geen bovengrenzen in de
sport, voor vrouwen wel. Als de bovengrens
wegvalt – in dit geval van het mannelijk hor-
moon testosteron dat de discriminerende fac-
tor is in sportprestaties (en nog wel andere
prestaties ook, maar dat is voor een andere
keer) – is er van vrouwensport geen sprake
meer.

Caster Semenya (r.) krijgt felicitaties van Noélie Yarigo na de 800 meter in Doha, Qatar. 
De Zuid-Afrikaanse won die race om de Diamond League in een scherpe 1:54.98. © AFP
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Hiermee hebben we een tiende van iedereen die
ooit bij de voetbalbond 500 euro heeft gestort
en zich als makelaar heeft opgegeven. Precies: er
zijn 450 profspelers in België en meer dan vijf-
honderd erkende makelaars en een paar hon-
derd die onder radar blijven.

“We moeten niet om de pot draaien: er zijn
misdrijven begaan door makelaars, maar daar-
voor moet je altijd met twee zijn. Het is niet
zoals Coucke in het parlement zei: ‘Alles is prima
in het voetbal, maar er is één probleem: de ma-
kelaar.’ Ook opletten met dingen op één hoop te
gooien. In het dossier-matchfixing van Waas-
land-Beveren en KV Mechelen zijn misschien
makelaars betrokken, maar toch in de eerste
plaats de clubs. Schaf de makelaars af en de
matchfixing bestaat nog steeds.”

U wees de Profliga op de
juridische tekortkomingen in
haar voorstel.
“Het begint al bij mededin-
gingsrecht. De Pro League is
een dominante marktpartij die
regels opstelt voor contracten
waarbij zij geen betrokken par-
tij is. Dat kan niet, wat zij zijn
de wetgever niet. Ook het clea-
ringhouse is tegen de regels.
Niks mis met een clearinghouse
dat alle contracten inziet en fi-
atteert, maar niet als de Pro
League bepaalt wie daar in zit
en als die instantie ook recht
zal spreken in geschillen tussen clubs en spelers.
Dat is misbruik van machtspositie. Er is geen
visie op topsport als economie die langer draagt
dan de emotie van het moment.”

U bent tegen het betalen van de makelaar
door de speler en niet langer de club. 
In de VS is dat de regel, maar daar bestaat 
de betaalde transfer natuurlijk niet.
“Wij zitten met Atticus (het makelaarsbedrijf van
De Preter dat onder meer Jason Denayer, Matz Sels
en Roberto Martínez vertegenwoordigt, HVDW)
ook in het vrouwenbasketbal in de Verenigde
Staten en daar moeten wij een factuur sturen
naar de speelster. In de Major League Soccer
moet de speler aftekenen en mogen we wel naar
de club sturen. Aftekenen door de speler is ook
de regel in Frankrijk en Engeland.

“Verplichten dat de speler zijn makelaar be-
taalt, kan niet in België want dat is een inbreuk
op de wet op de private arbeidsbemiddeling. 
Bovendien zet het de poort open voor een
zwartgeldcircuit. Ik ben er niet tegen dat het de
speler is die de dienstverlening van zijn make-
laar betaalt, maar we zitten met een cultuur van
spelers die van in hun jeugd alles gratis krijgen.
Talentjes van 6 jaar krijgen te horen dat voor
hen alles wordt geregeld, alles wordt betaald. Als
ze 14 zijn en wij gaan in concurrentie met andere
makelaars om die te begeleiden, krijgen we als
eerste vraag: ‘Hoeveel paar schoenen kun jij mij
leveren?’ Tweede vraag: ‘Betaal jij mijn kine?’
Wij hebben hier een jeugdspeler gehad die een
medewerker uitschold omdat de schoenen die
waren geleverd niet waren gepersonaliseerd.

“De ideale situatie zou zijn dat de makelaars-
fee bij de speler op de loonfiche komt te staan
als een voordeel alle aard, net als zijn bedrijfs -
wagen. De wetgever laat dat vandaag al toe. Het
probleem daarmee is dat het nooit eerder is ge-
beurd en dat je daarover goede afspraken moet
maken met de fiscus opdat die bijvoorbeeld niet
opeens besluit om vijf jaar terug te gaan.”

Denkt u dat de clubs het echt anders willen?
“Sommige clubs willen verandering, andere pro-
fiteren maximaal van de chaos en willen alleen
aan windowdressing doen naar de politiek
omdat die anders aan hun voordelen inzake so-
ciale lasten en bedrijfsvoorheffing zou raken. De
makelaars willen wel dat er iets verandert.

“Clubs hebben nu ook belang bij de grijze
zone waarin de makelaar geen
rechts zekerheid heeft ten aan-
zien van zijn speler. Het de-
creet op de
arbeidsbemiddeling zegt dat
de speler van de ene dag op de
andere weg mag bij zijn make-
laar zonder vergoeding. Toen
Anthony Limbombe van Club
Brugge wegging, is hij vier
keer van makelaar veranderd.
Ik heb een speler gehad die
een dag voor hij een deal ging
sluiten met Anderlecht naar
een andere makelaar ging,
waar hij voor minder geld te-
kende, maar dat wist hij niet.

“Het gebrek aan rechts zekerheid werkt wan-
toestanden in de hand. Toen ik bij Jason Denayer
zat, kreeg hij een sms van een collega- makelaar
die beweerde dat ik te veel geld pakte. Jason gaf
mij die telefoon en ik heb een tijdje heen en
weer geantwoord, tot ik hem zei dat hij met mij
aan het sms’en was.”

U zou een makelaarsorde willen op nationaal
niveau.
“Dat is de enige oplossing en het kan. Mét een
beroepscode. Het verhandelen van spelers mag
niet de enige functie zijn van de makelaar. Nu
valt die onder arbeidsbemiddeling terwijl wij
een economische sector zijn van tussenperso-
nen die adviseren, begeleiden en negotiëren als
het moet. En van het woord makelaar wil ik ook
af. Noem ons sportmanager of sportagent.”

Hebt u oog voor de grotere belangen, zoals
de te lage instapdrempel voor niet-EU-
spelers die een ongelimiteerde trafiek van
buitenlanders in gang heeft gezet?
“Clubs en tussenpersonen hebben daar goed
aan verdiend en ik begrijp dat ze daar niet willen
aan raken. Is het goed voor het Belgisch voetbal?
Ik denk dat het ten dele is doorgeschoten, maar
anderzijds is het de enige manier voor een kleine
club om nog een verborgen parel te vinden. Ver-
hoog je de instap naar het Nederlands niveau,
dan haakt de helft van de eersteklassers af. Een
andere oplossing is de jeugdopleiding van de
Belgen verbeteren. Een jonge Belg van 20 die
naar de Premier League kan, is veel meer waard
dan een Serviër of Afrikaan van 20.”
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Laatste thuismatch voor
Hazard in Premier League
Een ereronde en een afscheid
van de abonnees voor de 
Premier League. Met zijn drie
kinderen aan de hand zwaait
Eden Hazard (28) morgen tegen
Watford een groot deel van de
supporters uit die hem jaren
hebben toegezongen. Watford
is zo goed als zeker zijn laatste
Premier League-match op
Stamford Bridge. Een transfer
naar Real Madrid wenkt. 

Ondanks hosannaberichten
in de Spaanse sportkranten
hebben beide clubs na maan-
den onderhandelingen wel nog
geen vergelijk gevonden over
een deal. De vraagprijs van
Chelsea ligt hoger dan 115 mil-
joen euro, een som die Real

momenteel niet wil betalen.
Toch zijn ze in Madrid zeker dat
Hazard straks komt. Die heeft
iemand al een tijdje zijn ja-
woord gegeven. Ook bij Chelsea
hebben ze zich erbij neergelegd
dat ze hun speler kwijtraken.

Bij Manchester United, een
concurrent van Chelsea voor de
vierde plaats en het bijbeho-
rend Champions League-ticket,
staat Romelu Lukaku (ham-
strings) één tot drie weken aan
de kant. Hij komt dit seizoen zo
goed als zeker niet meer in 
actie. Kevin De Bruyne (ham-
string) heeft de trainingen bij
Man City evenmin hervat. Hij
mist de clash met Leicester op
maandag. (KTH)
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Real Madrid trekt volgend sei-
zoen voluit de kaart van Thibaut
Courtois. Dat verzekerde het
bestuur hem in een gesprek. 
Tegelijk gaf Real een makelaar
de opdracht om een nieuwe
werkgever te zoeken voor con-
current Keylor Navas. De Belg
slikte volgens Transfermarkt al
43 tegengoals in 33 matchen en
groeide uit tot een symbool van
het crisisjaar, maar kon zichzelf
weinig verwijten. (KTH)


