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Barmhartigheid

eter Maes, de vermeende begunstigde
van de financiële trucs van Dejan
Veljkovic, is trainer geworden van
Lommel SK. Waarom verbaast dit
niet? Eén: omdat het voetbal is. Twee:
omdat Lommel diep zit en alle midde-
len goed zijn om dat om te keren.
Drie: omdat iedereen onschuldig is tot
het tegendeel is bewezen. Als Mogi
Bayat al meteen weer aan de slag is,

als ongeveer iedereen al weer zaken doet zoals
voorheen, waarom zou Peter Maes dan niet
een clubje mogen trainen in afwachting van
zijn straf?

Hij kan het geld misschien gebruiken, want
er hangt hem een flinke boete boven het hoofd.
Vanuit die optiek is de aanstelling van Maes een
proactieve reïntegratie in de
maatschappij, nadat hij – eigen
woorden – erg diep heeft geze-
ten. Een man op de rand van
de depressie, die straks wel-
licht wordt veroordeeld, nu al
een handje toesteken, wat een
daad van barmhartigheid van
Lommel.

Die hele Operatie Zero, toch
maar eens afwachten wat daar
het eindresultaat zal van zijn.
Wie of wat zal worden gestraft?
Er is natuurlijk die enorme
stok achter de deur en die heet
de witwaswet. Als ze daaraan
inbreuken kunnen toewijzen,
zijn de beschuldigden nog niet
thuis. Met de nadruk op áls. In-
siders weten nu al dat er in het
onderzoek fouten zijn gemaakt
die tot seponering zullen lei-
den.

Over een paar jaar krijgen we een afgerond
onderzoek dat is gevoerd door een politie-
 inspecteur of meer dan één, met achter hen
een onderzoeksrechter of meer dan één. Dat
zijn zelden specialisten is alvast de indruk uit
eerdere cases. Dat onderzoek zal de juridische
toets op een aantal punten niet doorstaan, dat
geef ik u op een blaadje. Met als gevolg proces-
sen waar tegenover de Belgische staat een on-
geziene batterij zakenadvocaten zal optreden,
gewapend met juridische spitstechnologie.

Als u door de bomen het bos niet meer ziet
in deze affaire die nu al een jaar en een week
duurt en nog een paar jaar zal aanslepen, dat is
normaal. Operatie Zero, om de verwarring
compleet te maken ook weleens Propere Han-
den genoemd, valt eigenlijk uiteen in twee lui-
ken. In den beginne was er onderzoek naar
vreemde transacties door voetbalmakelaar
Dejan Veljkovic. Dat was een financieel luik,
waar al snel een geur van belastingontduiking

of minimaal belastingontwijking aanhing. Als
dat via het buitenland gebeurt, kom je zo uit bij
de witwaswet.

Uit dat onderzoek, dat resulteerde in tele-
foontaps, kwam een tweede afgeleid onder-
zoek dat tot op vandaag de media meer
begeestert dan het originele. Uit de taps bleek
dat Veljkovic een erg actieve rol speelde in het
regelen van de wedstrijd Waasland-Beveren
tegen KV Mechelen, waarbij KV Mechelen
moest winnen. Wat ook gebeurde. Jammer dat
250 kilometer verder de rechtstreekse concur-
rent ook won, na een heel verdacht scorever-
loop. Tot vandaag is die poging tot matchfixing
met alle aandacht gaan lopen.

Het luik-witwas is veel gewichtiger omdat
het een uitwas is van een ziek voetbalsysteem

dat jaarlijks 130 miljoen euro
gunsten krijgt en zich onder
meer daardoor boven de wet
verheven acht. De geldstromen
richting achteraflandjes en
terug in cash worden nu uitge-
legd als een gevolg van de dis-
criminatie van trainers ten
opzichte van spelers. Op een
spelerscontract betalen de spe-
ler en de club minimale sociale
lasten en bedrijfsvoorheffing
(lees: belastingen) vergeleken
met een gewone werknemer.
Een trainer wordt dan weer be-
schouwd als een gewone be-
diende en daarvoor wordt de
volle pot betaald. De buiten-
landpiste is in de ogen van de
betrokkenen niks meer dan
creatief boekhouden, veroor-
zaakt door een overheid die
discrimineert.

Dat is ongeloofwaardig, want dezelfde con-
structies werden opgezet om spelers van een
zwarte zakcent te voorzien. Het is te hopen dat
de nieuwe regeringen hun ogen goed openhou-
den en niet in de val lopen van 35 jaar geleden.
Op de affaire-Bellemans, ook een zwartgeldcir-
cuit compleet met matchfixing als blikvanger,
volgde toen de installatie van een schandalig
gunstige regeling voor groepsverzekeringen
voor voetballers.

Dit zoveelste schandaal geeft aan dat de tijd
rijp is om de andere richting in te slaan. Tot een
bepaald bedrag zouden profsporters en -trai-
ners hun gedeeltelijke vrijstelling kunnen be-
houden. Vanaf 100.000 euro (grensbedrag
voorwerp van debat) zouden ze worden belast
zoals elke andere werknemer in dit land. Op in-
komens van meer dan 250.000 euro zou boven
op de normale lasten en belastingen een luxe-
taks moeten worden geheven. Die kan worden
aangewend om jeugdsport te bevorderen.

De Limburger Peter Maes is aangesteld als trainer van 1B-club Lommel SK. Hij riskeert nog 
een veroordeling wegens fraude. © BElgA
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Van der Poel voelt dat hij nog een keer moet doortrekken 
op het grootste mes. En hij walst ze allemaal plat. 
Dat is het strafste wat ik dit jaar gezien heb

WIELERCOMMENTATOR MICHEL WUYTS GENOOT HET MEEST VAN DE AMSTEL GOLD RACE, OP SPORZA.BE

Met zijn spitse hoofd en door het kalme,
zachte praten heeft Kipchoge de uitstraling van
een wijs man, al kan Hermens hem soms nau-
welijks verstaan. “Maar als hij ergens binnen-
komt, vult hij de ruimte. Dat is het mysterieuze
aan hem. Gewoon door te zijn is hij een groot
man.”

De Nederlandse atletenmanager noemt zijn
pupil ‘de stille filosoof.’ Graag citeert Kipchoge
uitspraken uit boeken of praat hij in wijsheden
zoals: “Het beste moment om een boom te plan-
ten was 25 jaar geleden. Het tweede beste mo-
ment om een boom te planten is nu.”

Zijn favoriete boek is De zeven eigenschappen
van effectief leiderschap van Stephen R. Covey,
een dertig jaar oud zelfhulpboek waarvan ruim
25 miljoen exemplaren zijn verkocht. Vanaf zijn
vijftiende, toen Kipchoge stopte met school, be-
gon hij boeken te verslinden. Het vele lezen helpt
hem naar eigen zeggen ook in de marathon.
“Kennis geef vertrouwen. Ik leer over hoe men-
sen denken in de wereld.”

Veel van zijn landgeno-
ten die uitblonken op de
lange afstand gingen ten
onder aan de roem.
Tweevoudig wereldkam-
pioen William Konchellah
werd in 2005 veroordeeld
voor verkrachtingen, sek-
suele uitbuiting van een
kind en een drugsmis-
daad. Henry Rono, die in
1978 in tachtig dagen vier
wereldrecords liep, raakte
verslaafd aan de drank,
belandde in de gevange-
nis en ging werken als pompbediende en kruier
op een vliegveld.

Helemaal slecht liep het af met Samuel Wan-
jiru, de olympische kampioen op de marathon
van Peking (2008). Hij raakte verslingerd aan
drank en vrouwen. Drie jaar na zijn olympische
zege overleed Wanjiru onder verdachte omstan-
digheden na een val van het balkon van zijn
huis na een ruzie met zijn vrouw.

Bang dat Kipchoge het spoor bijster zal raken
is Hermens niet. “Ab-so-luut niet. Daarvoor is
Eliud veel te verstandig. Veel Ethiopische atle-
ten willen snel oogsten. Het enige wat Eliud
heeft gekocht is, geloof ik, een boerderijtje. Tij-
den veranderen ook. Van alle atleten die Sang
onder zijn hoede heeft gehad, is nog nooit ie-
mand ontspoord.”

Nadat Dennis Kimetto in 2014 in Berlijn
2u02:57 had gelopen, behoorde Hermens tot
de eersten die serieus gingen nadenken over
een tijd onder de twee uur. Een team van we-
tenschappers werd geformeerd en sportmerken
ontwikkelden een hightech hardloopschoen.
Twee jaar terug, op het circuit van Monza, mis-
lukte de poging van Kipchoge om de grens te
slechten, hij kwam 26 seconden tekort. Maar
het gaf hem genoeg zelfvertrouwen voor een
herkansing.

Hoe dieper de pijn, des te groter zijn glim-
lach; mentaal is hij ijzersterk. “Ik blijf mezelf
altijd uitdagen”, antwoordt Kipchoge op de
vraag waarin hij verschilt van andere atleten.
Over het leven in de spotlights zegt hij: “De
enige manier om succesvol te zijn is door simpel
te leven en de roem te laten voor wat die is. Die
gaat me niet helpen om harder te lopen.”

Sinds 2013 liep Kipchoge twaalf marathons
(en won er elf, waaronder de olympische ma-
rathon in 2016). Hermens merkte ooit op dat
de gemiddelde marathonloper ongeveer tien
marathons in zich heeft voordat hij op raakt.

“Daar sta ik nog steeds achter”, zegt hij. “Maar
Eliud is niet gemiddeld. Het eindpunt is nog
niet bereikt, dat haal ik ook uit de gegevens die
we van hem hebben. Hij heeft altijd geduldig
het juiste pad bewandeld. Hij is zelden gebles-
seerd. En als hij dat is, schikt hij zich in dat lot.
Geduld kenmerkt zijn leven.”

Eén regel is heilig: tijdens trainingen gaat hij
nooit verder dan 80 procent. Voluit lopen be-
waart Kipchoge exclusief voor wedstrijden. In
Wenen sprintte hij zelfs na de finish nog door,
om recht in de armen van zijn vrouw Grace te
vliegen. Na afloop moest hij een dopingcontrole
ondergaan, net als zijn 41 tempomakers.

RECORDJACHT
Nu begint de jacht op de limiet van twee uur in
een gewone marathon. Het officiële wereldre-
cord staat nu op 2u01:39, ook op naam van Kip-
choge. Hij verwacht niet dat hij zelf de barrière
zal slechten door nog honderd seconden harder

te lopen. “Ik heb deuren
geopend voor anderen.”

Onze landgenoot Bas-
hir Abdi gelooft er wel in.
“Kipchoge is zo’n inspire-
rende man, hij motiveert
je om je grenzen te ver-
leggen. En hij blijft daar
onvoorstelbaar beschei-
den onder. Hij is de kapi-
tein van het NN Running
Team, waar ik deel van
uitmaak. Als ik hem bel,
dan neemt hij gewoon op.
Als hij een atleet vindt die
hem tot 35 kilometer

goed kan hazen, dan zie ik Kipchoge officieel
ook wel onder de twee uur duiken.”

Volgens hoogleraar Bert Blocken van de TU
Eindhoven, die betrokken was bij het record in
Wenen, zal het pas rond 2030 zover zijn. De 69-
jarige Hermens denkt eerder. “Dat ga ik nog wel
meemaken in mijn leven. Dat zou Eliud kunnen
zijn, ja. Maar zijn opvolgers staan ook al klaar.”

De komende drie weken gaat Kipchoge hele-
maal niets doen. Hij wil tijd inhalen met zijn ge-
zin. In Kenia gaan ondertussen stemmen op om
hem president van het land te maken. Zou hij,
net als Obama, de politiek willen gebruiken om
zijn boodschap om zonder limieten te denken
te verkondigen?  Kipchoge lacht vriendelijk,
maar wuift de suggestie weg. “Via sport heb ik
de wereld al een stukje mooier gemaakt. Dat is
voor nu genoeg. Ik ben atleet.”

‘De enige manier om
succesvol te zijn is door

simpel te leven en de roem
te laten voor wat die is. 
Die gaat me niet helpen 
om harder te lopen’

ELIUD KIPCHOGE
MARATHONlOPER

Janet Rotich, Kipchoge’s moeder, volgt de race met familie en
vrienden vanuit het Keniaanse dorpje Kapsisiywa. © AP

Ref geschorst
wegens 
te transparant

Jonathan lardot is twee weken
aan de kant gezet door de voet-
balbond. De ref maakte in zijn
laatste wedstrijd tussen Club
Brugge en AA gent geen beste
beurt. Achteraf lichtte hij toe
waarom Jaremtsjoek geen
strafschop kreeg en Mata geen
tweede gele kaart. Zoveel trans-
parantie mag niet van de voet-
balbond. Sinds het losbreken
van Operatie Zero hebben de
scheidsrechters de bood-
schap gekregen om niet met
de pers te spreken zonder
toelating van het referee de-
partment. Aan die richtlijn had
lardot zich niet gehouden. “De
regels zijn duidelijk. Hij heeft die
overtreden”, klinkt het. (NVK)

Meunier: 
‘EK winnen is
lastiger dan WK’

“Of we volgende zomer Euro-
pees kampioen worden? Het
probleem is dat het veel moeilij-
ker is om het EK te winnen dan
het WK.” Dat zegt Rode Duivel
Thomas Meunier, die daarbij
verwijst naar de top tien van de
FIFA-ranking. “Dat zijn bijna
uitsluitend Europese landen.
Je komt die allemaal tegen op
het EK”, stelt hij. “We hebben
kans, maar het wordt zeer
moeilijk want Italië draait goed,
Spanje is magnifiek, Nederland
zeer sterk, Frankrijk uiteraard
ook, Engeland heeft een goede
generatie… En dan zijn er nog
Duitsland, Kroatië en zelfs Rus-
land. Het wordt lastig. Ik geef
ons 50 procent kans.” (NP)

Bulgaarse coach
stapt op na rel
om racisme

Bondscoach Krasimir Balakov
van de Bulgaarse voetbalploeg
is opgestapt. Hij volgt het
voorbeeld van bondspreses
Borislav Michailov, die dins-
dag al afscheid nam. Balakov
verklaarde maandag dat het
hem niet was opgevallen dat
donkere spelers van Engeland
racistisch werden bejegend
door Bulgaarse fans tijdens een
EK-kwalificatieduel. De scheids-
rechter legde de match twee-
maal stil toen er apengeluiden
vanaf de tribunes klonken.
Sommige fans brachten ook de
Hitlergroet. Balakov besloot
woensdag alsnog zijn excuses
aan te bieden. De UEFA is een
onderzoek gestart. (BElgA)


