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Veiligheidsraadsel

rote consternatie in de sportwereld
vrijdag toen na minutieuze ontcijfe-
ring van de (desastreus amateuristi-
sche) Powerpoint niks te vernemen
viel over de georganiseerde sport. In
Nederland heet dat vergunnings -
plichtige sport en dat is een veel dui-
delijker omschrijving. Daar viel het
verdict: tot 1 september geen sport-
wedstrijden.

De recreatieve sport kreeg min of meer
waar ze op had gehoopt: een versoepeling van
deels onzinnige maatregelen. Er was nooit een
objectieve reden om paardrijden in de natuur,
golf, tennis en sommige andere niet-contact-
sporten te verbieden, mits inachtname van de
hygiënische en afstandsconsignes. Dat is nu
rechtgezet.

Het argument dat de Belg
een arm neemt als je hem een
vinger geeft en van burgerzin
geen kaas heeft gegeten, is
anderzijds ook valabel. Op
het kruispunt wonen van de
Noord-Europese en Zuid-Eu-
ropese zeden en gewoonten
is nog maar zelden een voor-
deel gebleken. Ja, onze keu-
ken en dat we wolven van de
twee kanten binnen krijgen,
maar waarom we zo blij moe-
ten zijn met die wolven gaat
er bij mij ook niet makkelijk
in. Ik doe mijn best.

Het is opvallend dat de
maatregelen in het zuiden
van Europa het strengst zijn –
je zal als actieve sporter maar
in Spanje, Italië of Frankrijk
wonen. Deze crisis is mis-
schien een gemiste kans om België een beetje
meer in de richting van de Noord-Europese
discipline en burgerzin te laten overhellen.
Men heeft het niet aangedurfd.

We weten nog steeds niet wanneer voetbal-
len in een stadion zal kunnen. Pieter De Crem
was nochtans vakkundig bespeeld door de
voetballobby. Al snel werd rondverteld – onder
voorbehoud van correctheid – dat iedereen
mee was, behalve “één minister die er nog
eens moest over nadenken”. Een telefoontje
verder luidde het dat “Koen Geens speciaal
wilde doen”. Omdat onze federale vicepremier
en minister van Justitie speciaal wilde doen
werd de Veiligheidsraad ineens een veiligheids-
raadsel.

We helpen u het kluwen te ontwarren.
Aan de ene kant heb je het voetbalbestel,

dat zegt duidelijkheid te willen. Ze willen de
competitie kunnen afsluiten en in de algemene
vergadering van de Pro League stemmen over
wie kampioen wordt, wie Europees speelt, wie
stijgt en daalt en de competitieformule voor

volgend seizoen. Verdomd jammer dat de Vei-
ligheidsraad geen oren had naar die verzuch-
tingen, sakkert het voetbal. Daardoor is er
vandaag geen stemming en wacht men de vol-
gende Veiligheidsraad af.

Niet alles is zo simpel als het lijkt. Er is die
afgebroken competitie en hoe daarmee om te
gaan, maar er is evengoed nog steeds de kwes-
tie van de televisierechtenhouders Telenet-
VOO-Proximus. Die hebben laten weten dat ze
een deel van de inmiddels betaalde laatste
schijf van de rechten terug willen vorderen.
Een niet-geleverde dienst moet niet worden
betaald, daar kan geen zinnig mens iets tegen
inbrengen. In de voetbalbubbel zitten weinig
zinnige mensen. Zij vinden dat ze recht heb-
ben op het geld omdat er sprake is van over-

macht. Wat overmacht is,
wat een terechte terugvorde-
ring is en wat schadevergoe-
ding is (dat kan ook), daar
gaat een handelsrechter over.

Dat zou de voornaamste
reden zijn waarom Koen
Geens het nood-KB dat be-
drijven (en dus ook clubs)
had beschermd tegen scha-
devergoedingen en terug -
betalingen allerhande, dat
uitgewerkt en voorzien van
punten en komma’s op tafel
lag als een hamerstuk, op 28
maart toch nog van tafel
heeft gehaald.

Blijkbaar is de lobby van
de rechtenhouders, waaron-
der Proximus dat voor 53,3
procent eigendom is van de
Belgische staat, sterker dan
die van het voetbal. Geens

wilde niet vooral speciaal doen, hij wilde zich
in de eerste plaats niet verbranden aan een
conflict tussen twee zakenpartijen. De Veilig-
heidsraad heeft geen standpunt ingenomen
om geen van de partijen (in dit geval het voet-
bal) te bevoordelen.

Waarlijk niets belet de Pro League te stem-
men over de afhandeling van de stopgezette
competitie. Dat staat volledig los van hoe de
Veiligheidsraad denkt over voetbal. Die enkele
tegenstemmen zullen niet volstaan om de 80
procent meerderheid te breken. Het voetbal
wil zich verschuilen achter een Veiligheidsraad
die verordonneert dat niet meer mag worden
gevoetbald om het al gekregen en vaak al weer
uitgegeven televisiegeld te kunnen houden.
Het was een uitzonderlijke bevlieging van luci-
diteit van de regering om in dat spelletje niet
mee te gaan. Overigens, dat het profvoetbal
zich via tijdelijke werkloosheid bezondigt aan
het uitmelken van het sociaal stelsel terwijl het
daar nauwelijks aan bijdraagt, neen, dat heeft
ook niet geholpen.

Antwerp-spits Dieumerci Mbokani veert hoog op bij een hoekschop tegen Racing Genk, 
in februari. Die beide clubs willen de competitie nog wel uitspelen. © PHOTO NEWS

Het voetbal 
wil zich
verschuilen
achter de
Veiligheidsraad
om het al
gekregen en
vaak al weer
uitgegeven
televisiegeld te
kunnen houden
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Ik ken dat circuit waarin zij spelen. 
Velen leven daar niet 100 procent voor 
hun sport en zijn nogal onprofessioneel

DOMINIC THIEM DRAAGT NIET BIJ AAN NOODFONDS VOOR TENNISSERS, IN OOSTENRIJKSE KRANT ‘KRONE’

Campenaerts versus Lampaert
in eerste wegrace sinds corona
Zes spitsvondige kerels en
de wielerapp Strava. Meer
is er niet nodig om nu vrij-
dag de eerste (onofficiële)
Belgische wegkoers te 
organiseren sinds de GP
Monseré op 8 maart.

De Gentsche Wielerterroristen
is een prettig gestoord trai-
ningskliekje van zes jonge ren-
ners uit Gent en omgeving met
een eigen Instagram-pagina.
Ook zij ondergaan de gevolgen
van Covid-19. Maar niet gedwee. 

“We liggen nu al een hele tijd
stil en zochten naar een leuke
manier om de competitiespirit
wat aan te wakkeren”, zegt
tweevoudig Europees kampi-
oen afvalling Jules Hesters, lid
van de jongerenploeg van Mi-
chel Pollentier. Met de GWT
TT/Grote 1 Mei-prijs als resul-
taat: een tijdrit over zeventien
kilometer langs het Schipdonk-
kanaal en de Vaart met start in
Deinze en finish aan de
Speybrug in Gent.

Hoe spelen ze dat klaar, zon-
der het schenden van de coro-
namaatregelen? Hesters: “Sim-
pel. Het volstaat om vrijdag
tijdens je geplande fietstocht op
een zelf gekozen tijdstip even
te passeren langs de aangege-
ven punten, op dat traject het
beste van jezelf te geven en je
rit op Strava te plaatsen. Wij gie-
ten de tijden ’s avonds in een
klassement. Prijzen zijn er niet,
dit is puur voor de fun.” 

Het risico op een volkstoe-
loop, waardoor Remco Evene-
poel vorige week zijn Muur-
challenge afblies? “Klein. Je
moet al enorm veel zin hebben

om een hele dag op een stoeltje
aan het Schipdonkkanaal te
gaan zitten, niet wetend of je
een glimp zal opvangen van je
favoriete renner. Campenaerts
kan er om 8 uur voorbijrijden,
maar voor hetzelfde geld wordt
dat 16 uur in de namiddag.”

Victor Campenaerts, jawel.
De werelduurrecordhouder

meldde zich al aan, samen met
onder meer Yves Lampaert,
Tiesj Benoot en Edward
Theuns. “Ze dagen elkaar uit”,
lacht Hesters. “Zo kan ons eve-
nementje nog verrassend groot
worden. Ook de fervente wie-
lertoerist is welkom. We maken
het wat ludiek en creëren ver-
schillende categorieën, tot zelfs
een klasse boven 90 kilo voor
mijn vader.”

De Gentsche Wielerterroris-
ten lieten hun fantasie alvast los
op de wedstrijdaffiche, geba-
seerd op die van Kuurne-Brus-
sel-Kuurne 2020. Op het lijf van
gladiator (en ex-renner) Zico
Waeytens fotoshopten ze het
hoofd van medelid Fabio Van
Den Bossche (Sport Vlaande-
ren-Baloise). In de rechterhand
een flesje Corona. (JDK/FHN)

‘Wij gieten 
de tijden ’s avonds
in een klassement.
Prijzen zijn er niet,
dit is voor de fun’

JULES HESTERS
MEDEORGANISATOR 
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Franse renners trainen
vanaf 11 mei weer buiten
Na 55 dagen trainen in hun kot,
als gevolg van de coronamaat-
regelen, zullen de Franse profs
en mogelijk de jeugdrenners
dat vanaf 11 mei eindelijk op-
nieuw buiten mogen doen. Dat
vernam de Franse sportkrant
L’Equipe uit betrouwbare (mi-
nisteriële) bron. Trainingstoch-
ten zouden wel nog steeds in-
dividueel moeten gebeuren.
Groepstrainingen en stages blij-
ven verboden. Morgen zal de
versoepelde maatregel, in het
kader van de geleidelijke exit -
strategie die president Emma-
nuel Macron in gedachten
heeft, officieel worden aange-
kondigd door eerste minister
Edouard Philippe. 

Voorts dringt Michel Callot,
voorzitter van de Franse wie-
lerfederatie, erop aan om “met
respect voor de gezondheids-
maatregelen, afgekondigd door
de overheid, de wielercompe-
tities zo snel mogelijk te hervat-
ten”. Die eerste koersen zouden
in de vorm van individuele tijd-
ritten worden gereden. 

Ook in Spanje wordt de to-
tale lockdown versoepeld en
zouden renners mogelijk vanaf
2 mei opnieuw buiten kunnen
trainen. Voorwaarde is wel dat
het aantal nieuwe corona -
besmettingen blijft dalen, stipte
de Spaanse premier Pedro 
Sánchez zaterdagavond aan in
een tv-toespraak. (JDK)

Victor Campenaerts, hier tijdens Parijs-Nice, zal vrijdag
zeventien kilometer tijdrijden tussen Deinze en Gent. © BELGA

Er zit nog leven in voetbalclub
Excelsior Moeskroen, dat op 
6 mei zijn licentiedossier voor
het Belgisch Arbitragehof voor
de Sport moet verdedigen.
Moeskroen riskeert naar de
amateurklasse terug te vallen.

Over het geld: Moeskroen
kon de licentiecommissie niet
overtuigen van zijn levens -
vatbaarheid voor de komende
achttien maanden omdat eigen-
aar Pairoj Piempongsant wei-
gerde een garantie te tekenen
voor 3,2 miljoen euro. De Thai
heeft sinds maart 2018 al meer
dan 11 miljoen in de club gesto-
ken. De directie ging op zoek
naar nieuwe geldschieters,
maar in een recessie is dat on-

Toch nog hoop voor Moeskroen: 
eigenaar wil 3,2 miljoen ophoesten

begonnen werk. Moeskroen
zou zijn budget daarop van 8
naar 5,5 miljoen inkrimpen.

Ze overhaalden hun hoofd-
aandeelhouder om toch weer
in de geldbuidel te tasten. Piem-
pongsant zal een deel van de
3,2 miljoen ophoesten, een an-
der deel moet komen uit de ver-
koop van spelers, zoals doel-
man Jean Butez. Voorts zou het
contract van directeur Paul 
Allaerts niet verlengd worden.

Blijft de vraag hoe Moes-
kroen de betrokkenheid van
Pini Zahavi zal uitleggen. Er
zouden mails zijn die aantonen
dat de Israëlische makelaar de
Henegouwse club runt, wat de
regels niet toelaten. (VH/ESK)

De Thai Pairoj
Piempongsant

stak sinds maart
2018 al meer dan
11 miljoen euro 

in de club

250
Een grensoverschrijdend fiets-
tochtje leverde Kirsten Flipkens
een boete van 250 euro op. In
de buurt van Hamont-Achel
volgde ze haar gps en reed zon-
der het beseffen Nederland bin-
nen, waarna ze zo snel mogelijk
trachtte terug in België te gera-
ken. “Dat was dus via de hoofd-
baan van Valkenswaard naar
Lommel”, zegt Flipkens. “Ik zag
daarbij vanaf een kilometer 
afstand een combi staan aan de
grens. Ze zetten mij als een 
crimineel aan de kant. Ik kreeg
daarbij de kans niet om mij te
verdedigen.” (FDW)
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