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Conte moet onze doelstelling helpen realiseren: 
van Inter weer een van de beste teams ter wereld maken

INTER-VOORZITTER STEVEN ZHANG OVER DE AANSTELLING VAN ANTONIO CONTE, AAN REUTERS
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Ik ben God niet

aandagavond wordt de zevende
en laatste aflevering uitgezon-
den van Ik ben God niet, een 
televisieserie naar het gelijk -
namig boek. Het boek uit 2008
ging over leven en werken van
de renner Frank Vanden-
broucke. De serie, dik tien jaar
later, gaat over leven en wer-
ken, opkomst en verval, en ten

slotte zijn dood in oktober 2009.
Voor wie alleen geïnteresseerd is in het ver-

val, u bent zes maandagen te laat want dat zat
er al aan te komen van bij het prille begin.
Auto destructie als systeemfout. Voor het fi-
nale einde, de dood, bent u net op tijd want
die komt maandag aan bod. Maar geen nood:
de hele serie is te zien op VRT NU.

Zeven keer 50 minuten, dat
is 350 minuten primetime te-
levisie. Dat is nogal wat voor
een renner die één monu-
ment heeft gewonnen. Eén:
Luik-Bastenaken-Luik. Verder
nog B-klassiekers als Gent-
 Wevelgem en Omloop Het
Volk (nu Het Nieuwsblad) en
een keer tweede in de Ronde
van Vlaanderen. Vijf grote
rondes gereden, drie keer op-
gegeven, hoogste eindklasse-
ring twaalfde in een Vuelta
waarin hij twee ritten won en
de liefde van zijn leven vond.

Ik ben God niet is al uitge-
breid geloofd, onder meer
door columnisten die daar
beter niet over zouden schrij-
ven, omdat ze het onderwerp
niet kennen en/of omdat ze
persoonlijke belangen hebben
bij het succes van de serie.

Vooral de verpakking is mooi, maar na het
zoveelste shot boven het maïsveld had ik veel
goesting om eigenhandig die drone naar be-
neden te halen. Het trucje met VDB die zelf
vertelt, is een miskleun. Voor wie alle West-
Vlaams West-Vlaams is, zal het niet storen,
maar de rapper Brihang die VDB speelt, dat is
alsof een Kempenaar iemand van de Seefhoek
imiteert of een Eeklonaar een Gentenaar. Het
lijkt op elkaar, maar meer ook niet. Tussen
het Knokke van Brihang en het Ploegsteert
van VDB zitten zestig kilometer in vogelvlucht
en dat hoor je.

Ik ben God niet lijkt goede televisie, maar
wie wat van dichterbij bekijkt, een beetje inzit
met historische juistheid en tien jaar na
datum op zoek is naar duiding blijft op zijn
honger zitten. Op cruciale momenten wordt
zelfs een loopje genomen met de feiten.

Dat VDB aan de drugs zat, dat kom je al
snel te weten. Dat hij ook al snel – sommige
bevoorrechte getuigen zeggen van in het laat-
ste jaar junior – aan de doping zat, en welke

rol die speelde in zijn wisselvallige carrière,
daar wordt zedelijk over gezwegen. Dat hij
zijn eerste vrouw Clotilde opzij zette voor een
passionele liefde, je zou hem de zegen geven
zoals het in de serie bijna wordt vergoelijkt.
Maar geen woord over hoe hij Clotilde rond-
uit slecht behandelde en soms tot op het bot
vernederde – ook daar zijn getuigen van. De
naïeve (is er een andere?) kijker krijgt daar-
door een verkeerd beeld van de jammerlijk
gevallen held.

Ik heb VDB gekend en ik vond hem ook
sympathiek. Ik bewonder ook de mensen die
hem op het rechte pad hebben gehouden. En
toen VDB in 1999 op La Redoute naast Mi-
chele Bartoli kwam rijden, hem in de ogen
keek en vervolgens eraf reed om hem dan te
laten terugkomen, zat ik ook op het puntje

van mijn stoel. Mét kippenvel.
Charisma te koop. Branie

bij hopen. Talent zat. En een
goeie gast, op wie je niet
kwaad kon zijn ondanks zijn
misstappen en nare kantjes.
Hadden ze zich in zijn entou-
rage en zijn familie wat vaker
kwaad gemaakt, in plaats van
hem op te hemelen, dan was
het misschien beter afgelo-
pen. Van mensen die hem
veel beter hebben gekend en
vandaag met recul terugblik-
ken, hoorde ik omschrijvin-
gen als narcist, manipulator
en psychopaat.

Aflevering zes, die van
maandag laatstleden, spande
de kroon inzake onjuisthe-
den. In het voorjaar van 2002
wordt VDB opgepakt na een
huiszoeking. “En dat voor

drie verlopen producten”, zegt zijn teamma-
nager. “Frank sleepte een doos met zich mee
telkens als hij verhuisde en daar zat die oude
doping in en voor die prullen hebben ze hem
gehandboeid opgepakt. Dat heeft hem ge-
kraakt”, aldus zijn manager/vriend.

Die handboeien waren overkill, dat klopt,
maar het ging niet om drie verlopen produc-
ten. Bij VDB thuis zijn twaalf producten ge-
vonden waarvan tien verboden, naast alle
andere hulpmiddelen om bloedwaarden te
manipuleren. Daar is in oktober van dat jaar
uitgebreid over bericht in de media.

Bij die huiszoeking is bijvoorbeeld ook Ara-
nesp gevonden, toen nog geen jaar op de
markt en dus helemaal niet verlopen. Boven-
dien heeft VDB aan de onderzoeksrechter 
verklaard hoe en wanneer hij dat alles had ge-
bruikt. Dat alles was bekend. Hij is toen niet
zwaar aangepakt, wel integendeel, hij is toen
weer eens de dans ontsprongen. Tv-makers
die niet de moeite doen de juiste bronnen te
raadplegen omdat die niet passen in hun fra-
ming zijn Canvas onwaardig.

Frank Vandenbroucke in de zevendelige documentaire over zijn leven. De wielrenner overleed
in oktober 2009 op vakantie in Senegal. © FAMILIE VANDENBROUCKE
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Daar is het Beneliga-ballonnetje
weer. Een topoverleg vond deze
week in alle geheim plaats. Van
Nederlandse kant waren Ajax,
PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en
Utrecht vertegenwoordigd;
voor België waren Anderlecht,
Club, Standard en kersvers
kampioen Genk present.

Bedoeling is met tien Neder-
landse en acht Belgische clubs
een grensoverschrijdende com-
petitie uit de grond te stampen.
De marktvergroting moet meer
geld genereren voor de top-
clubs om zo in Europa concur-
rentiëler te zijn. Er is al over-
eengekomen om een haal -
baarheids studie te bestellen. De
nakende veranderingen in de

Eersteklassers bestellen 
studie over Beneliga

Champions League (vier poules
van acht clubs) kunnen alles in
een stroomversnelling brengen.

Michel Verschueren lan-
ceerde het idee in de jaren 90.
In 2013 pleitte Roland Duchâ-
telet als Standard-voorzitter op-
nieuw voor de Beneliga, maar
uit een rondvraag toen bleek
amper één Nederlandse club
pro. Nu zou Club-voorzitter
Bart Verhaeghe gewonnen zijn
voor het project, en belangrijk:
de Nederlandse topclubs lijken
meer dan ooit bereid om mee
in het verhaal te stappen.

Zowel Belgische als Neder-
landse clubs zouden dan een
gegarandeerd aantal Europese
tickets krijgen. (NVK/BF)

Laurent Depoitre (30) is 
een vrije speler. Zijn contract
bij Huddersfield werd niet
verlengd. © PHOTO NEWS

Genk-verdediger
naar Copa
América

Jhon Lucumi is verrassend 
opgeroepen voor de Copa
América door Colombiaans
bondscoach Carlos Queiroz. De
centrale verdediger van lands-
kampioen Racing Genk heeft
nog geen enkele cap achter zijn
naam staan. Lucumi speelde
een sterke terugronde aan de
zijde van Sébastien Dewaest.
Hij is met zijn 20 jaar de jongste
speler in de Colombiaanse kern.
De bekendste namen zijn
James Rodríguez en Radamel
Falcao. Carlos Bacca is er, net
als José Izquierdo, verrassend
genoeg niet bij. De 46ste editie
van de Copa América wordt be-
twist in Brazilië van 14 juni tot 7
juli. Chili is titelverdediger. (KDZ)

‘Club Brugge -
Marseille was
omgekocht’

De Roemeense ex-bondscoach
Cornel Dinu laat opnieuw van
zich spreken. Nog geen twee
maanden nadat hij verklaarde
een akkoordje te hebben ge-
smeed met Paul Van Himst,
toen bondscoach van België,
beweert hij dat de Champions
League-match tussen Club
Brugge en Marseille in 1993
omgekocht was. Volgens Dinu
kreeg de ref 20.000 dollar om
geen geel te geven aan Boli,
“zodat hij zeker de finale zou
kunnen spelen”. Op vraag van
voorzitter Bernard Tapie zou
Marseille ook aan spelers van
Club gevraagd hebben om
hun voet terug te trekken. Van
Himst en Tapie ontkennen. (NP)

Charleroi ziet in Depoitre 
ideale opvolger van Osimhen
Charleroi heeft Victor Osimhen
definitief overgenomen van
Wolfsburg voor 3,5 miljoen
euro, het bedrag dat voorzien
was om de optie voor 1 juni te
lichten. Een goede belegging,
want de 20-jarige Nigeriaan zal
deze zomer voor veel meer geld
kunnen worden doorverkocht.
Lille, AC Milan en clubs uit de
Premier League zijn geïnteres-
seerd. Belgische topclubs met
voldoende financiële armslag
wellicht ook en, wie weet,
wenst Osimhen halt te houden
in een tussenstation.

Om het vertrek van Osimhen
te compenseren, heeft Charle-
roi (naast Niane en Perbet)
nood aan een spits. Laurent 

Depoitre, vrij aangezien zijn
contract bij het uit de Premier
League tuimelende Hudders-
field niet werd verlengd, komt
daarvoor in aanmerking. De
zaakwaarnemers van de 30-ja-
rige aanvaller sluiten een terug-
keer naar België niet uit. “We
staan voor alles open, dus ook
voor Mehdi Bayat”, luidt het.

Met dertien doelpunten en
negen assists was Depoitre een
belangrijke schakel in de 
kampioenenploeg van AA Gent
(2014-’15) onder leiding van
Hein Vanhaezebrouck. En laat
het diezelfde Vanhaezebrouck
zijn die nu geciteerd wordt om
Felice Mazzu op te volgen als
coach van Charleroi. (AR)

Topvoetbal 
in Europa nooit 
eerder zo lucratief
Voetbalclubs lijken steeds
meer op rijke multi -
nationals. De inkomsten
van de Europese clubs 
stegen vorig seizoen 
met 6 procent tot liefst 
28,4 miljard euro.

De ploegen in de Engelse Pre-
mier League zijn met 5,4 mil-
jard euro de absolute groot -
verdieners. Dat blijkt uit
onderzoek van accountant- en
consultancyorganisatie De-
loitte. De inkomsten uit tv-rech-
ten maken het grote verschil.
Clubs in de Premier League ver-
dienden hier 3,2 miljard aan.
Real Madrid, dat vorig seizoen
de Champions League won,
staat in de ranglijst van clubs
op nummer één met ruim 750
miljoen euro aan inkomsten. 

De miljardeninkomsten heb-
ben hun effect op de sportieve
resultaten: clubs kunnen met
dat geld weer de beste spelers
kopen. Mede als gevolg hiervan
kennen de twee Europese be-
kerfinales dit jaar alleen clubs
uit de rijkste competitie, de Pre-
mier League. Woensdag won
Chelsea van Arsenal in de finale
van de Europa League en van-
daag staan Liverpool en Totten-
ham Hotspur tegenover elkaar
in de eindstrijd van de Cham-
pions League. Al deze teams
staan in de top tien van clubs
met de meeste inkomsten.

Engelse clubs bijvoorbeeld
profiteerden van 8 procent ho-
gere recettes aan de kassa van
de stadions en aan tv-rechten,

terwijl de verkoop van shirts en
andere parafernalia steeg met
12 procent. De vijf Engelse deel-
nemers aan de Champions
League verdienden door deze
topcompetitie nog eens 80 mil-
joen extra.

KPMG, een concurrent van
Deloitte, maakte eerder deze
week een ranglijst bekend van
de rijkste clubs in Europa. Ook
hier staat Real Madrid op één
met een geschatte waarde van
3,2 miljard euro, gevolgd door
Manchester United. 

De vijf rijkste competities
hebben 27 van de 32 rijkste
clubs; die van Rusland, Turkije,
Portugal, Nederland en Schot-
land de overige vijf.

De grootste waardestijgingen
boekten de afgelopen drie sei-
zoenen Lyon (+150 procent) en
Tottenham Hotspur (+110 pro-
cent). AC Milan daalde het
meest in waarde. Gemiddeld
steeg de waarde van de clubs
in de ranglijst van KPMG afge-
lopen drie seizoenen met 35
procent. (VK)
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Recordinternational Aline Zeler
(35 jaar, 109 caps) speelt van-
daag tegen Thailand haar laatste
wedstrijd. Bij PSV had ze dat al
gedaan en eigenlijk had ze ook
de Red Flames al uitgewuifd,
maar om haar nog een afscheid
van het Belgische publiek te
gunnen, selecteerde bonds-
coach Ives Serneels zijn voor-
malige aanvoerster voor de in-
terland in Leuven. “Zeler is een
voorbeeld voor elke meisje dat
voetbalt”, zegt Serneels. (PJC)


