ROBERTO MARTÍNEZ ONDERHANDELT OVER NIEUW CONTRACT, TIJDENS FACEBOOK-LIVE VAN SPORZA

Ik werk elke dag alsof ik nog honderd
jaar bondscoach zal zijn
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Tennisdiva Williams slaakt noodkreet:
‘Ik sta echt op instorten’
Begin dit jaar was Serena Williams op de Australian Open
nog op zoek naar een legendarische 24ste grandslamtitel,
drie maanden later is de situatie
helemaal anders en weet ze niet
eens wanneer ze terug op een
tennisbaan mag staan. Williams
ging zichzelf door het coronavirus alvast zes weken opsluiten
thuis in Florida. Ze greep naar
het internetplatform TikTok
om haar wanhoop kenbaar te
maken.
“In het begin voelde het aan
als: dit kan me niet echt raken”,
zei de 38-jarige Amerikaanse in
een videoboodschap. “Toen
werd Indian Wells geannuleerd
en dacht ik: dit is vreemd maar

‘Telkens als
iemand dicht bij
mij niest of hoest,
word ik gek’
SERENA WILLIAMS

dit geeft me wat vrije tijd en
daar ga ik van genieten. En dan
leidde de ene annulering tot
een andere, waardoor ik bang
werd. Ik sta echt op instorten.
Telkens als iemand dicht bij mij
niest of hoest, word ik gek. Mijn
dochter hoestte en ik werd
boos op haar. Dat maakte me
dan weer verdrietig. Zou er iets
mis zijn met haar? Is er iets dat
ik kan doen? Ik weet gewoonweg niet wat ik moet doen en
verga van de stress.”
Voorlopig wordt er niet getennist tot 7 juni, de start van
het grasseizoen. Maar de kans
dat het profcircuit dan herneemt, lijkt met de dag kleiner
te worden. (FDW)

Twee weken
quarantaine
voor Fellaini

NBA-sterren betalen
personeel uit eigen zak

De duim ging omhoog voor hij
twee weken verplicht in quarantaine moest. Marouane Fellaini
keerde gisteren terug naar
China en werd bij zijn aankomst
gescreend op het coronavirus.
De voorbije weken zat de voormalige Rode Duivel in Dubai.
Gezien de ontwikkelingen in
China hoopt de Super League
de competitie over een dikke
maand al te starten. De trainingen bij Shandong Luneng, de
club van Fellaini, zouden over
twee weken opnieuw beginnen.
Steeds meer buitenlandse spelers worden de komende weken
in China verwacht. Ook zij zullen twee weken in quarantaine
moeten. (FDZ)

Zoals nagenoeg alle sporten ligt
de Amerikaanse basketbalcompetitie voor onbepaalde
duur stil. Dat heeft grote gevolgen. Zo zit het zaalpersoneel
van de dertig NBA-teams plots
zonder werk.
Niet iedereen beschikt in de
Verenigde Staten over een sociaal vangnet zoals bij ons, dus
zitten velen zonder inkomen.
Dat heeft tot een golf van solidariteit geleid. Zion Williamson,
de jonge sensatie van New
Orleans Pelicans, was de eerste
om zijn goed hart te tonen. “Dit
zijn de mensen die ervoor zorgen dat wij onze geliefde sport
in perfecte omstandigheden
kunnen uitvoeren. Als teken

van mijn dankbaarheid en om
die mensen door deze moeilijke
periode te loodsen, wil ik het
maandsalaris van al onze medewerkers op mij nemen.”
Anderen volgden zijn voorbeeld. Giannis Antetokounmpo
van Milwaukee Bucks trekt
100.000 dollar (94.000 euro)
uit, net als Blake Griﬃn van
Detroit Pistons. Rudy Gobert,
de eerste NBA-speler die positief testte op het coronavirus na
er eerst meewarig over gedaan
te hebben, legt 500.000 dollar
op tafel waarvan 200.000 voor
het personeel van Utah Jazz. De
rest gaat naar welzijnsvoorzieningen in Utah, Oklahoma
en geboorteland Frankrijk. (KDZ)

Moeten ook Deschacht en
Vanheusden gaan doppen?
Krijgen de spelers van Zulte
Waregem en Standard
straks een uitkering? Hun
clubs overwegen technische
werkloosheid en hebben
daar al over gepraat met
de vakbond Sporta.
Uitzonderlijke tijden vragen om
uitzonderlijke maatregelen.
Standard en Zulte Waregem
overwegen sterk om technische
werkloosheid voor hun spelers
aan te vragen. “Dat zijn de twee
ploegen die zich gemeld hebben”, zegt Stijn Boeykens van
de spelersvakbond Sporta. “Er
is overleg geweest. Concreet wil
het zeggen dat de spelers niet
worden ontslagen, maar dat
hun contract voor onbepaalde
duur wordt opgeschort. Hoelang? Tot de spelers opnieuw
kunnen trainen.”
Een realitycheck voor de gemiddelde profvoetballer die het
plots met een pak minder zou
moeten doen. “Net zoals iedereen krijgen zij op dat moment
een uitkering van de RVA. Normaal bedraagt de uitkering 65
procent van het loon, maar dat
is door de overheid al opgetrokken tot 70 procent. Met die
kanttekening dat het voor voetballers zou neerkomen op een
geplafonneerd loon van maximaal 2.352,21 euro bruto, omdat profvoetballers in ons land
kunnen genieten van een voordelig RSZ-systeem. Trainers die
technisch werkloos worden
hebben recht op een hogere
brutovergoeding van 2.754,76
euro per maand, omdat zij wel
de volledige RSZ van 13,07 procent betalen op hun loon.”

Olivier Deschacht verlaat het veld. Zulte Waregem overweegt
technische werkloosheid aan te vragen. © PHOTO NEWS

‘Voor voetballers
zou de uitkering
neerkomen op
maximaal 2.352,21
euro bruto’
STIJN BOEYKENS
SPELERSVAKBOND SPORTA

Standard en Essevee klopten
dus al aan. Volgens Boeykens is
het weinig waarschijnlijk dat
nog veel ploegen zullen volgen.
“Er zijn al ploegen die resoluut
gezegd hebben dat ze niet van
plan zijn om hun spelers technisch werkloos te stellen. Eens
een speler technisch werkloos
is, heeft de club geen enkele
controle meer over zijn ‘werk-

nemer’. Alle sanctioneringsmogelijkheden vallen weg en
spelers zijn wettelijk niet meer
verplicht om individuele programma’s van clubs te volgen.
“Daarnaast kan het als een
boemerang in hun gezicht
terugkeren. Stel dat teams in
volle degradatiestrijd nu beslissen om hun spelers technisch
werkloos te stellen, kun je dan
over twee maanden verwachten dat ze de match van hun leven spelen om in 1A te blijven?”
Intussen hopen clubs op een
eenduidig standpunt van de
Pro League in deze zaak. “Maar
iedereen hetzelfde opleggen
lijkt mij niet doenbaar. Elke
club is een aparte onderneming
met een aparte economische
realiteit.” (KDZ)
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Fata morgana

Marc Coucke (naast Nicolas Lombaerts) als lachende voorzitter van KVO, begin 2018. Hij is verantwoordelijk
voor het creëren van een voetbalzeepbel in Oostende. © BELGA

porting Lokeren heeft weer hoop. Ze Coucke aan overinvestering deed, de Belgische voetbalmarkt op kosten joeg en bijna
krijgen uitstel om de rekening rond
ontwrichtte met zijn hoge salarissen, werd
te krijgen, met dank aan corona. Er
uitgelachen en uitgescholden. Wat een
moet 5 miljoen euro worden gevonhoogtepunt kon worden, werd een diepteden om de club die onder in 1B staat
punt toen KVO de bekerﬁnale verloor van
weer tot leven te wekken. Lokeren
Zulte Waregem. Nooit was een uitslag eerlijmoet ook nog aan de bak tegen Roeker dan die avond: een club die de tering naar
selare om degradatie naar de amateurreeksen te vermijden. Of dat nog de nering had gezet, die jarenlang met dedoorgaat en hoe dat dan moet gaan,
zelfde trainer naarstig aan succesjes had gebouwd, klopte de nieuwe rijken.
toch maar even afwachten.
Nu duidelijk is dat op 3 april geen twee
De 2,7 miljoen die KV Oostende vandaag
nodig heeft om een licentie te behalen is nog
keer elf jongens in korte broek zullen worden
toegestaan om samen achter een bal te lopen,
niet vrijgemaakt door de Amerikaanse overnemer. Dat bedrag is te overzien. Vorig jaar
laat staan dat wij weer met zijn allen naar het
voetbal trekken, gaan steeds meer stemmen
bood AA Gent nog 2 miljoen om Fernando Canesin over te nemen, maar Frank Dierckens
op om niemand te laten zakken en promoveren en de competities 1A en 1B gewoon af te
met zijn nieuw verworven voorzittersarrogantie besloot dat ze Canesin beter zelf konden
blazen. Dat zou een sportieve redding betekehouden en aan de man brengen. Canesin is
nen voor Lokeren. Als ze vervolgens door dat
deze winter voor een appel en een ei –
corona-uitstel nog eens het broodnodige geld
100.000 euro volgens Transfermarkt, dat zijn
bij elkaar kunnen krijgen, is dat een Houdiniwaardige ontsnapping.
waarde op 1,4 miljoen schat –
Roeselare heeft al in een
teruggekeerd naar Brazilië.
Er zijn in het dossier-KV
opvallend moedige ontboezeming aangegeven dat voor
Oostende haast alleen fouten
gemaakt. Maar de grootste
hen in het profvoetbal geen
plaats is. Een Roeselarenaar
fout waarmee alles is begonEr zijn in
nen, is de overinvestering van
gaat naar Club Brugge kijken,
het dossierweten ze daar. Wordt het geen
Marc Coucke toen die in 2014
KV Oostende
volledig eigenaar werd van KV
tijd dat ze na Roeselare ook in
Oostende tot het besef komen
Oostende.
In datzelfde jaar
haast alleen
verkocht hij Omega Pharma
dat profvoetbal net iets te
fouten
zwaar om dragen is? Dat een
aan Amerikanen.
Heel even was hij 1,4 milOostendenaar als puntje bij
gemaakt. Maar
paaltje komt toch in de eerste
jard euro waard. Vandaag is
de grootste
dat een stuk onder het miljard
plaats fan is van de meest succesvolle club uit de regio,
en hangt hem een gigantische
fout is de
Club dus? Dat er met andere
van meer dan 1
overinvestering schadeclaim
miljard euro boven het hoofd.
woorden niet genoeg markt
is, achterban zo u wilt, voor
Reden: bedrieglijke verkoop.
van Coucke
Klager: Perrigo. Advocaat van
een stabiele basis waarop een
Coucke: meester Walter. Oei.
eersteklasser kan gedijen?
In Oostende is Marc Coucke
In dat gezegende jaar 2014
nu de boosdoener. Dat klopt,
is Marc Coucke begonnen met
maar slechts ten dele. Marc
geld te pompen in de bodemCoucke is niet verantwoordelijk voor de ligging
loze put KV Oostende. Van dat geld wil hij nu
van Oostende, in een uithoek van het land.
6,2 miljoen recupereren, en op korte termijn,
Marc Coucke is ook niet verantwoordelijk voor
heeft hij de Amerikaanse overnemer laten
de wel heel bijzondere demograﬁe van de stad. weten. Die dacht eerder aan een gespreide
Oostende heeft zoals elke kuststad een fel verheronderhandelde terugbetaling, maar
ouderde bevolking, maar kampt ook met een
Coucke is onverbiddelijk tegenover KV Oosgrote kansarme bevolking.
tende.
Marc Coucke is wel verantwoordelijk voor
Als hij voet bij stuk houdt, rijdt hij zijn
het creëren van een voetbalzeepbel in Oosgrote irrationele liefde (eigen woorden) in de
tende, voor het op het verkeerde spoor zetten
vernieling. Als het niet tot een vergelijk komt
van investeerders, voor het bedriegen van
tussen Coucke en de Amerikanen schiet
trouwe supporters en niet het minst het loCoucke er 6,2 miljoen bij in, verliest hij het
kale bestuur, voor het creëren van een hype
stadion aan de stad Oostende en gaat KV Oosdie nergens op was gebaseerd. KV Oostende
tende overkop. Voor de jeugd van KVO zou
was een fata morgana zoals we die zelden in
dat een drama betekenen. Voor de profsectie
het Belgisch voetbal hebben gezien.
een terugzetting naar het niveau dat ze waard
Wie zoals hier durfde te beweren dat
zijn: amateurliga. Een verscheurende keuze.
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