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Gelijke verloning moet er nu komen. 
Anders kunnen jullie elders gaan 
zoeken naar geldschieters voor het WK
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Hallo, met Allaerts…

eze week moeten knopen worden
doorgehakt, zoals de afhandeling van
de lopende competitie, de competitie
voor 2020-’21 en de verdeling van de
Europese tickets en inkomsten. Giste-
ren werd nog maar eens beslist om de
stemming daarover uit te stellen.

Nog belangrijker dan dat hanenge-
vecht is de vraag welke trucs de clubs
die deze week voor het Belgisch Arbi-

tragehof voor de Sport (BAS) zullen proberen
alsnog een licentie te krijgen voor het profvoet-
bal uit hun hoge hoeden zullen toveren. Alle
ogen zijn gericht op Standard. Hoewel er even
sprake zou zijn geweest van lichte paniek bij
zijn bestuur om voldoende financiële backing
te hebben voor zijn stadion- en clubconstruc-
ties, lijkt dat nu toch in orde te
komen.

Voor Moeskroen liggen de
kaarten helemaal anders. Op 
8 april raakte bekend dat de
club, net als zes andere clubs,
geen proflicentie kreeg en naar
eerste amateurklasse moest
zakken. Geen geld genoeg en
vooral onduidelijkheid over de
aandeelhouders en eigenaars
van de club. Inmiddels zou
weer geld zijn gevonden. Welk
geld? En vooral van wie?

Moeskroen is voor het zesde
opeenvolgende jaar voorwerp
van discussie bij het BAS. Dit
wordt naar alle waarschijnlijk-
heid de zitting te veel. Inmid-
dels zijn er zoveel bewijzen
over de echte eigenaars van
Moeskroen – het makelaarsduo
Zahavi-Rautenberg – dat er
geen ontsnappen meer aan is.

Volgens het ene medium zou een klacht van
KV Mechelen in 2018 de bal aan het rollen heb-
ben gebracht. Volgens een ander medium zou
Moeskroen in nauwe schoentjes zitten door
een onbetaalde factuur van 80.000 euro. Nu
blijkt dat Operatie Zero (soms Propere Handen
genoemd), het onderzoek naar de handel en
wandel van makelaar Dejan Veljkovic, Moes-
kroen de das heeft omgedaan.

In de vroege lente van 2018 werd ook Paul
Allaerts, algemeen directeur van Royal Excel
Mouscron, het lijdend voorwerp van een tele-
foontap. Wellicht om de rol van Moeskroen in
het degradatiedebat te monitoren. Ter herin-
nering: Moeskroen zou op de laatste speeldag
van de reguliere competitie (11 maart 2018) op
miraculeuze wijze in Eupen met 4-0 gaan ver-
liezen, waardoor KV Mechelen (dat Waasland-
Beveren had proberen om te kopen) alsnog
zou zakken.

Op maandag 17 september 2018 voegden
twee rechercheurs PV 007902/2018 toe aan
het dossier-Zero. Leest u mee.

Op 6 maart 2018 belt Paul Allaerts met Eric
Deleu, de keeperstrainer van Moeskroen. Of
de troepen nog gemotiveerd zijn? Deleu ant-
woordt “dat er daar toch een paar jongens bij
zijn die euh…” Allaerts repliceert dat hij, noch
de coach of het bestuur wil dat ze met 4-0 de
boot ingaan in Eupen (precies wat er zal ge-
beuren).

Op 8 maart 2018 belt Allaerts met ene Marc
Rautenberg, voormalig bestuurslid van Moes-
kroen. Die zegt dat het geld (bedoeld wordt
het geld dat nodig zal zijn om de licentie te
halen) eerst via zijn zoon en dan via een an-
dere privérekening bij Moeskroen zal terecht-
komen, zodat niemand kan achterhalen waar
het vandaan komt.

Ondertussen belt Allaerts met Johan Tim-
mermans van KV Mechelen en
belooft dat hij zijn spelers zal
toespreken. Op 9 maart belt hij
met de CEO van de Pro
League, Pierre François. Die
zegt dat hij acht camera’s heeft
laten plaatsen in plaats van
vijf. Zodat de VAR alle fases
kan zien.

Op 12 maart, een dag na de
4-0 in Eupen, belt Allaerts nog
met makelaar Mogi Bayat en
vraagt hem om eens met zijn
hoogst ongelukkige trainer
Frank Defays te spreken.

Op 14 maart belt Allaerts op-
nieuw met Rautenberg. Die
vraagt hem of de club ten 
belope van het eerder overge-
komen bedrag een leenover-
eenkomst kan opstellen waarin
staat dat Pairoj Piempongsant
aandeelhouder is van Moes-

kroen en een lening toestaat aan Moeskroen
om de continuïteit te garanderen. Zodat de
bank geen argwaan krijgt over de herkomst
van het geld.

De voetbalbond vroeg op 26 februari 2019
35 stukken uit het dossier van Operatie Zero.
Op 14 maart 2019 werden die aan de voetbal-
bond overgemaakt. Of die pv’s al in het bezit
waren van de voetbalbond en waren gelezen
toen in diezelfde maand over de licenties werd
beslist, is niet duidelijk, evenmin of het pv met
de telefoontap van Allaerts daarbij zat.

Uit dat alles blijkt nu wat iedereen al wist,
maar blijkbaar niemand kon of wilde bewijzen:
niet de Thaise stroman Piempongsant was ei-
genaar van Moeskroen toen het in 2018 en
2019 alsnog een licentie kreeg. Wél nog steeds
de makelaars Marc Rautenberg en Pini Zahavi
(die in de telefoontaps niet voorkomt), die zo-
gezegd eind 2015 hun club aan de Thai hadden
verkocht. Moeskroen zal morgen pleiten dat
de pv’s in het kader van Operatie Zero niet
mogen worden gebruikt voor andere procedu-
res. Wordt vervolgd.

Pairoj Piempongsant, de Thaise eigenaar/stroman van Excel Moeskroen, en algemeen directeur
Paul Allaerts. De Henegouwse club heeft nog geen proflicentie voor volgend seizoen. © BeLGa
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‘Tuinwedstrijd’ met ’s werelds
beste polsstokhoogspringers
Veel meer dan polsstok -
hoogspringen in de tuin zit
er niet in voor Renaud
Lavillenie en zijn concur-
renten. Het is wachten op
de herstart van het seizoen.

De aanloopbaan in de tuin bij
wereldrecordhouder polsstok-
hoogspringen Armand Duplan-
tis wordt bijna overwoekerd
door planten. Die bij de wereld-
kampioen Sam Kendricks ligt
naast een weilandje waar een
paard rustig aan het grazen is.
De Fransman Renaud Lavillenie
moet uitkijken dat hij niet op
zijn spelende dochtertje landt
als hij over de lat springt.

Het is improviseren bij de
eerste wedstrijd op afstand tus-
sen drie van de beste polsstok-
hoogspringers ter wereld. La-
villenie kwam met het idee om
twee concurrenten uit te dagen
voor een zogenaamde ‘tuin-
wedstrijd’. De internationale 
atletiekfederatie vond het een
briljant plan en zorgde voor een
presentator om verslag te doen.
Met drie verbindingen was de
eerste geïmproviseerde online-
wedstrijd polsstokhoogsprin-
gen zondagmiddag een feit.

Duplantis, Lavillenie en Ken-
dricks moeten in dit format niet
zo hoog mogelijk springen, zo-
als tijdens normale wedstrij-
den, maar zo vaak mogelijk
over de lat komen. Ze krijgen
twee keer vijftien minuten de
tijd. Duplantis gaat rap van
start. Hij pakte dit jaar het 
wereldrecord af van zijn grote
voorbeeld Lavillenie. De pas
twintigjarige Zweed, die in
Amerika opgroeide, sprong in

februari over 6,17 meter en
scherpte zijn eigen record een
week later aan tot 6,18.

Daarna werd hij door de co-
ronacrisis veroordeeld tot de
stellage in zijn achtertuin in het
Amerikaanse Louisiana, waar
hij op driejarige leeftijd zijn eer-
ste sprongen maakte. Zijn opa
was ook polsstokhoogspringer,
net als zijn vader.

Duplantis laat via een
scherm zien dat hij niet alleen
hoog maar ook vaak kan sprin-
gen. In een halfuur springt hij
36 keer over 5 meter. Lavillenie,
de olympische kampioen van
Londen, springt vanuit zijn tuin
in Frankrijk ook precies 36 keer
over de lat. Kendricks komt er
26 keer overheen.

Wie er nu gewonnen heeft?
De presentator weet het eigen-
lijk niet. De score wordt op elk
scherm op een andere manier
weergegeven. De vader van Du-
plantis plakt onleesbare A4’tjes
met een telling op een bord. La-
villenie houdt de score bij door
zelf plaatjes op een scorebordje
om te draaien. Kendricks krijgt
hulp van iemand die een white -
board bijhoudt. (VK)
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Lavillenie en
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zo vaak mogelijk

over de lat
geraken

Red Lions
trainen weer in
kleine groepjes

Vandaag hervatten de Red Lions
de trainingen achter gesloten
deuren op de Beerschot-
 hockeyclub. Ze houden zich
aan de strikte maatregelen 
tegen corona en lassen voor
elke training een minuut stilte
in voor de slachtoffers. Fysio-
therapie zal alleen in dringende
gevallen gebeuren. De interna-
tionals moeten zich thuis om-
kleden en kunnen na de training
niet ter plaatse douchen. ook
moeten ze hun eigen eten en
drinken meebrengen. Voor elke
training krijgen de spelers in-
structies met een videoconfe-
rentie. De sessies volgen elkaar
op met steeds vier groepjes van
maximaal drie spelers. (BF)

‘Vuelta overlapt met 
laatste week van Giro’
Uitstel is geen afstel: er komt
morgen een nieuwe wieler -
kalender. De wereldwielerbond
UCI had die vorige week woens-
dag beloofd, maar moest dat
plan op het laatste moment af-
blazen. 

De data van de Tour (29 au-
gustus-20 september) en het
WK in Zwitserland (20-27 sep-
tember) liggen al enkele weken
vast. Afgelopen weekend kwam
van het Franse ministerie van
Sport opnieuw de bevestiging
dat de Tour op 29 augustus be-
gint in Nice. Dat zal mét publiek
zijn, zei minister Roxana Mara-
cineanu, op voorwaarde dat er
geen nieuwe opstoot van de co-
ronapandemie komt.

Volgens de Spaanse krant AS
is er nog geschoven met de data
van een aantal wedstrijden. Op-
vallend: de Ronde van Spanje,
die tot achttien dagen is ver-
kort, zou niet starten op 1 no-
vember maar op 20 oktober.
Op die manier overlapt de 
Vuelta met de laatste zes dagen
van de Ronde van Italië (3-25
oktober).  Parijs-Roubaix zou
van zondag 25 oktober naar 
1 november gaan, twee weken
na de Ronde van Vlaanderen. 

De UCI ging uiteindelijk niet
in op de vraag van Tour-orga-
nisator ASO om meer Pro
Teams toe te laten in de Tour
en zo Mathieu van der Poel aan
de start te brengen. (mG)

Lavillenie staat klaar voor zijn aanloop in Clermond-Ferrand,
Frankrijk. Hij springt uiteindelijk 36 keer over de lat. © ReuTeRs

Chris Froome gelooft niet in
een Tour de France zonder 
publiek. “Ik zie niet in hoe ze
kunnen voorkomen dat het
volk naar de koers komt”, ver-
telt de Brit. “Al zullen er niet de 
scènes zijn waarbij we door een
mensenzee moeten.”

Froome, bijna 35, zegt dat hij
meer dan ooit droomt van een
vijfde en zelfs zesde Tour-zege.
In zijn woonplaats Monaco blijft
hij daarom hard trainen. “Som-
mige dagen zit ik tot zes uur op
de hometrainer.”

Hij won de Ronde van Frank-
rijk in 2013, 2015, 2016 en 2017.
In 2018 moest hij met de derde
plaats vrede nemen, vorig jaar
miste hij de rittenkoers na een

Froome traint tot zes uur per dag 
op rollen voor vijfde Tour-zege

val in de Dauphiné. Zijn team-
maats Geraint Thomas en Egan
Bernal gingen met de zeges aan
de haal. “Wie kopman wordt,
dat moet de teamleiding voor
aanvang van de race beslissen”,
zegt Froome. “Het team heeft
er dankzij allerlei technische
snufjes wel een goed zicht op
wie van ons het sterkst is.”

Eén man won zeven keer de
Tour: Lance Armstrong. De
Amerikaan moest zijn gele
truien na een dopingbekentenis
inleveren. “Daar dragen we vijf-
tien jaar later nog de gevolgen
van”, zegt Froome. “Nochtans
is onze sport nu honderd keer
zuiverder. Anders had ik nooit
vier keer kunnen winnen.” (aFP)

‘Wie kopman
wordt, dat moet
de teamleiding

voor aanvang van
de race beslissen’

CHRIS FROOME
Team Ineos


