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FC Chakamaka

eb ik de parabel van Ivan, Dejan en
de twee journalisten al eens verteld?
Ik dacht het wel, maar ik vind het zo
gauw niet terug. Op het gevaar af in
herhaling te vallen – de leeftijd, weet
u wel – wil ik het verhaal nog eens af-
stoffen.

Welaan… We schrijven enige tijd
geleden. Ivan Leko voetbalt bij Loke-
ren en Dejan Veljkovic is zijn make-

laar. Een jonge journalist van een krant leert
Veljkovic kennen en die is meteen heel inne-
mend. Het contact wordt warm gehouden, ze
bellen geregeld en gaan al eens iets eten.
Veljkovic komt met aardig wat inside nieuws.
Hoewel niet altijd bruikbaar voor de gazet, is
het toch interessant, al was het maar om
onder de collega’s de schijn te wekken dat je
goed bent ingevoerd. Dat is hoegenaamd geen
waardeoordeel, zo werkt het in onze busi-
ness.

Maar alras volgt vanuit de
hoek van de makelaar een
verzoek in ruil voor al die
info: of de journalist in zijn
krant niet eens gauw drie as-
sists bij Leko kan bijtellen.
Want, aldus Veljkovic, straks
moet Leko gaan onderhande-
len met Roger Lambrecht en
hij kan de titel van assistko-
ning in België goed gebruiken
om een beter contract af te
dwingen. Beter contract voor
de speler betekent hogere fee
voor de makelaar en wat al
niet meer (zeker als Lam -
brecht in het spel is).

Bon, onze jonge, toen nog
enthousiaste journalist is een
beetje van zijn melk van die
vraag en belooft match per
match na te kijken of ze zich
niet hebben vergist in de tel-
ling. Een paar dagen later belt hij Veljkovic
terug en zegt triomfantelijk: we hebben inder-
daad één assist over het hoofd gezien en we
zullen er dus één bijtellen. Waarop Veljkovic
doodleuk antwoordt: “Eén? Je collega van de
andere k(r)ant gaat er wel drie bijtellen.”
Zoals ook hem was gevraagd/opgedragen
door Veljkovic.

Zo geschiedde: waar de twee kranten het
hele jaar hetzelfde aantal assists hadden, had
die maandag de ene krant er ineens twee
meer dan de andere en was de ene krant en
haar journalist meer geliefd bij makelaar en
speler dan de andere. Waarop Leko en Veljko-
vic met de titel van assistkoning konden gaan
onderhandelen. Veljkovic, Leko en de jour -
nalist werden later heel even masters van hun
universum.

Dat verhaaltje – gefactcheckt en waar be-

vonden – circuleert samen met nog andere
verhalen die minder makkelijk te verifiëren
zijn, maar waarvan iedereen met contacten in
het voetbalmilieu weet dat ze waar zijn. Bij-
voorbeeld dat een deel van het salaris van de
Veljkovic-klanten op een of andere Cyprioti-
sche of Maltese of Macedonische of andere
Chakamaka-rekening werd gestort. Daar
moesten geen sociale lasten op worden be-
taald en ook geen bedrijfsvoorheffing.

Scouting, dat was de meest voorkomende
vermelding op zo’n factuur. Op zich geen mis-
daad, als het daadwerkelijk over scouting
ging, al is 250.000 euro om een speler te gaan
bekijken wel erg veel geld. Het werd misdaad
toen het gefactureerde bedrag na aftrek van
de commissie als cash terugvloeide en bij de
Veljkovic-klant terecht kwam. Die techniek
heet juridisch-technisch witwassen en/of be-
lastingontduiking. De advocaten mogen toete-
ren wat ze willen, bijvoorbeeld dat er voor

alles een factuur is, het blijft
witwassen, ontduiking, ben-
devorming en wat al niet
meer.

In het verlengde daarvan
bestond ook de constructie
waarbij na een transfer de
fee voor de makelaar op zo’n
Chakamaka-rekening werd
gestort en daarna als cash 
terugvloeide. Het vaakst naar
trainers, maar ook naar club-
bestuurders/werknemers, uit
dankbaarheid omdat zij de
transfer hadden gefacili-
teerd.

De verhoren van enkele
bondsprominenten uit het
verleden bewijzen dat zo’n
factuur/cashbackconstructie
een courante praktijk was in
de normloze wereld van het
voetbal. Zij moeten verant-

woording afleggen voor minstens één con-
tract van een trainer die in dienst was bij de
bond en voor wie het verschil tussen bruto en
netto via zo’n doorsluisactie een beetje ver-
teerbaarder werd gemaakt.

Veljkovic wordt nu weggezet als een leuge-
naar. Begrijpelijk. Alleen heeft hij er geen
enkel belang bij om er wie dan ook extra 
bij te lappen. Wel om netjes de waarheid te
vertellen en niks anders dan de waarheid, ge-
staafd met zijn zwarte boekhouding. Alleen
dan kan hij vijftien jaar effectieve gevangenis
afwenden met vijf jaar voorwaardelijk en een
boete. Veljkovic is een bedrieger, maar geen
fantast, zoals Meester Walter beweert. Dat zal
hem duidelijk worden als de belangen van
zijn cliënt Leko en zijn andere cliënt Club
Brugge diametraal tegenover elkaar komen te
staan.

Ivan Leko (l.) en zijn vroegere makelaar Dejan Veljkovic zitten broederlijk naast elkaar 
in de tribune, enkele jaren geleden. © PATRICK VERTOMMEN

Veljkovic heeft
er geen belang
bij om zijn
vrienden van
weleer er extra
bij te lappen.
Wel om netjes
de waarheid 
te vertellen,
gestaafd met
zijn zwarte
boekhouding
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Stuyven 
krabbelt recht 
na hoogtestage

Alle signalen wijzen erop: Jas-
per Stuyven rijdt als herboren
rond na een dramatisch voor-
jaar. “Begin mei al, tijdens een
hoogtestage op de Teide op 
Tenerife, merkte ik dat ik weer
diep kon gaan. Daar kwam ik 
fysiek en mentaal in balans.”
Stilaan herwon hij het fiets -
plezier. Dat vertaalde zich in een
groeiende conditie, waarmee hij
na de geslaagde Ronde van
Zwitserland het BK en aanslui-
tend zijn derde Tour de France
aanpakt. “Ik acht mezelf niet
kansloos zondag”, klinkt het
na twee bronzen medailles in
Antwerpen (2017) en Binche
(2018). “Maar zo’n titelrace is
niet simpel.” (JDK)

Pistemaatjes D’hoore en
Kopecky even vijanden
Een vrouwen-BK in de schaduw
van het Vlaams Wielercentrum
Eddy Merckx? Dat kan niet 
anders dan leiden tot een mooi
duel tussen Jolien D’hoore en
Lotte Kopecky, kinderen aan
huis in de pistetempel. 

De leading lady’s van het 
Belgische vrouwenwielrennen
vochten het donderdag ook al
onder elkaar uit op het BK tijd-
rijden in Middelkerke. Toen
haalde Kopecky het met duide-
lijk verschil (0:44) van haar
ploegkoersmaatje, met wie ze
in in 2017 de eerste wereldkam-
pioene werd in de discipline.

“Vraag is nu wie wie precies
gaat aflossen in de spurt aan de
Watersportbaan”, grapten ze

na afloop. D’hoore is by far de
snelste vrouw van het Belgische
peloton. Haar recente spurt -
zeges in Spaans Baskenland en
de Britse OVO Energy Women’s
Tour bewezen dat. Maar als ie-
mand haar stokken in de wielen
kan steken, is het wel Kopecky,
omringd door een sterk Lotto-
team. De vrouwen starten om
10.15 uur op het Emile Braun-
plein in Gent. (FHN/JDK)

Zondag is er het BK. Is dat een wedstrijd
waar je naar uitkijkt?
“Ja. Waarom niet? Het zou alleen eens mogen
lukken voor mij. Ik ben al iets te vaak onvol-
daan of ontgoocheld teruggekeerd van zo’n BK.
Véél evidenter om die leemte op mijn erelijst op
te vullen dan pakweg de Ronde van Vlaanderen
of een wereldtitel, zou je denken. Niet dus. 

“Een rare wedstrijd is het. Fysiek zwaar, tac-
tisch ingewikkeld, ondanks het beperkte deel-
nemersveld en bescheiden niveau. Anders
gecontroleerd ook. In de Dau-
phiné of de Ronde van Zwit-
serland start je met twintig
teams van zeven renners. Nu
krijg je een vijftal ploegen van
twintig pionnen, waarbij wer-
kelijk iedereen aan de start
verschijnt met de gedachte:
als ik het tot Belgisch kampi-
oen kan schoppen, is mijn car-
rière geslaagd. Dat maakt het
zo speciaal.”

Zelf krijg je, meer dan 
de voorbije jaren, 
een ‘miniclubje’ in steun.
(knikt) “Van Keirsbulck heeft
Zwitserland gereden, Van Hooydonck en Van
Hoecke de Baloise Belgium Tour met de natio-
nale ploeg. En dan is er nog Pauwels. Vier ge-
motiveerde, perfect bruikbare pionnen. Ze
mogen ons niet onderschatten.”

Het parcours lijkt niet meteen jouw ding.
“Klassieker dan Les Lacs de l’Eau d’Heure 2016
of Binche 2018. Maar echt lastig toont het profiel
niet, neen. Het totale hoogteverschil is miniem
en de kasseien komen te vroeg. De grote lus
neemt ook dat typische kermiskoersgevoel weg.
Meer dan ooit een loterij, dus. Het wordt koer-
sen op intuïtie. Alert zijn van
bij de start, mee de wedstrijd
bepalen en voldoende reserve
overhouden om in de finale het
verschil te kunnen maken.

“De huidige weelde in het
Belgische wielrennen beperkt
de groep topfavorieten niet
langer tot ‘Phil’ en ik. Dat zie
ik als een verademing. Die
schaduwrol kan het aangena-
mer maken.”

Met welke intenties start je
volgende week zaterdag 
in je zevende Tour?
“Aanvallen! Ik ga op zoek naar
ritwinst, zeker de eerste tien
dagen. De Belgische Tour-start zorgt voor extra
motivatie. Drukke bedoening, maar het is de
eerste en wellicht ook laatste keer in mijn leven
dat ik zoiets zal meemaken. Het wordt ook de
eerste Tour voor onze hoofdsponsor CCC. Een
belangrijke mijlpaal. Dat alles schudt me wak-
ker. Er zijn een paar etappes die me moeten lig-
gen, leuke overgangsritten, net lastig genoeg
om de sprinters eruit te gooien.”

Epernay (dag drie) en Colmar (dag vijf).
Finales die je minutieus hebt verkend.

“De laatste 70, 80 kilometer, ja. Vooral in Eper-
nay ligt een hele mooie aankomst. Ook in de
ploegentijdrit in Brussel willen we een sterke
prestatie neerzetten. Zonde wel dat een authen-
tiek Vlaamse etappe bij die Belgische Grand 
Départ ontbreekt. Ze doen in de eerste rit wel
Muur en Bosberg aan, maar die vallen heel
vroeg. Tja, ASO is Flanders Classics niet, hé.
Later volgt nog het Centraal Massief, waar ik
mijn twee Tour-ritten heb gewonnen. Ik klim
behoorlijk, wat mijn overlevingskansen in een

vlucht doet toenemen.”

Jullie hebben geen kopman
voor het klassement. Is dat
een voordeel of een nadeel?
“Een nadeel. Zelf kan ik een
team geen hele Tour dragen
en heb ik daar altijd van kun-
nen profiteren. Alleen al door
me in de buurt van Richie
Porte te houden zat ik in een
luxepositie. Ik pakte weinig of
geen wind. Af en toe moest ik
een klein beetje werken, maar
daar sterf je niet van. Het nam
bij ons allebei de druk weg.”

Riskeer je niet in een gat te vallen na 
de eerste tien dagen?
“Ja, zeker. Je zag vorig jaar al welke impact het
uitvallen van de kopman kan hebben op de
ploeg. ‘Jongens, ga jullie kans maar’, klonk het
na de opgave van Porte. Jaaah, begin er maar
aan. Als ze in de bergen eens stevig doortrek-
ken, zijn we met zijn allen gelost. Frustrerend.
Vandaar mijn pleidooi: binnenrijven wat we
kunnen, zo snel mogelijk. Anders zou het wel-
eens een heel lange Tour kunnen worden.”

De ploeg moet hoe dan ook versterkt
worden voor 2020.
“Er is werk aan de winkel, dat
klopt. We moeten een ploeg
kneden waarmee we het hele
jaar door op alle terreinen
kunnen meestrijden. Zelf heb
ik iemand nodig die in míjn
wedstrijden mee de finales
kan rijden. Dat ontbraken we
in het voorjaar. Ik geef toe dat
ik het misschien een beetje
onderschat heb. De jongens
deden hun uiterste best, maar
het was net iets te weinig. Als
er een groep van dertig, veer-
tig renners overschoot, zat ik
te vaak geïsoleerd.”

Heb je het gevoel dat je de komende weken
iets goed te maken hebt?
“Ja. Vanuit de druk die ik me standaard opleg.
Ik wil winnen, liefst zo veel mogelijk. Daar
draait het om in topsport. Dramatisch slecht
was mijn voorjaar niet, maar ik was er ook niet
onverdeeld gelukkig mee. De hoop was om een
klassieker te pakken en dat is er niet van geko-
men, dus probeer ik dat recht te trekken.” (JDK)

BK wielrennen in Gent
Zondag vanaf 13.30 uur op Eén

‘Op míjn terrein
blijf ik mijn plaats
hebben bij de
besten ter wereld.
Straks ook in 
de Tour, het najaar
en op het WK,
daar ben ik van
overtuigd’
GREG VAN AVERMAET

 na zo’n BK’
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Racisme is er bijna niet meer, bij veel clubs 
spelen veel verschillende kleurlingen

LINETH BEERENSTEYN, NEDERLANDSE VOETBALSTER VAN SURINAAMSE AFKOMST, IN ‘TROUW’

Lotte Kopecky
won  donderdag
al het BK
tijdrijden en is
omringd door
een sterk 
Lotto-team

Zijn BK’s
2007 Ronse 30ste
2008 Knokke 4de
2009 Aywaille 4de
2010 Leuven 4de
2011 Hooglede-Gits 27ste
2012 Geel 27ste
2013 La Roche 7de
2014 Wielsbeke 9de
2015 Tervuren 3de
2016 Lacs de l'Eau d'Heure 3de
2017 Antwerpen 62ste
2018 Binche 14de


