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BAS

orige week werd op deze plek geci-
teerd uit de smoking gun die de licen-
tiecommissie van de voetbalbond
had doen besluiten dat Moeskroen
in handen was van Pini Zahavi en
zijn compagnon Marc Rautenberg,
en niet van een Thai met een moei-
lijke naam. Aan het eind van dat
stukje stond een zinnetje: “Moes-
kroen zal pleiten dat de PV’s in het

kader van Operatie Zero niet mogen worden
gebruikt voor andere procedures. Wordt ver-
volgd.”

Zaterdag stond in deze krant een portret
van Pini Zahavi. Ik was dat stuk begonnen
met deze paragraaf: “…Geen zinnig mens in
het profvoetbal die er nu nog aan twijfelt: na
vijf keer de dans te zijn ontsprongen, is giste-
ren het doek gevallen over de profclub Moes-
kroen. Alleen lopen de zin-
nige mensen niet dik in het
Belgisch profvoetbal en zijn
de wegen van Moeskroen en
vooral van wie achter de club
schuil gaat, ondoorgronde-
lijk...”

Die paragraaf heeft de
krant niet gehaald, met dank
aan de ZENO-eindredactie.
De licentiecommissie werd
afgelopen vrijdag wandelen
gestuurd door de drie (twee
tegen één kan ook, dat weten
we niet) arbiters van het BAS
en Royal Excel Moeskroen
heeft toch zijn licentie beet.

Net zoals in de zaak tegen
KV Mechelen heeft het BAS
met een compleet onbegrij-
pelijke uitspraak het voetbal
te kakken gezet. Toen werd
KV Mechelen nog ten minste
schuldig bevonden aan om-
koping maar konden ze (zo-
gezegd) niet straffen. Dat ge-
tuigde toen van weinig lef, en
de vrijspraak van Moeskroen is in hetzelfde
bedje ziek.

Eerst de smoking gun. Dat waren de tele-
foontaps van Paul Allaerts, algemeen direc-
teur van Moeskroen waaruit bleek dat Rau-
tenberg een kapitaalsverhoging zou doen
maar waarbij het moest lijken alsof dat geld
van de papieren eigenaar uit Thailand kwam.
Die taps zijn als onderdeel van een heel dos-
sier over de omkoping van Waasland-Beveren
door KV Mechelen op 14 maart 2019 aan de
bond bezorgd door Eric Bisschop, adjunct
van de federale procureur. Bij dat dossier zat
een brief van Bisschop waarin hij stelt: “deze
stukken kunnen enkel aangewend worden in
het kader van disciplinair onderzoek inzake
competitievervalsing”.

Heeft dat zinnetje de licentiecommissie
parten gespeeld? Volgens onze informatie had
licentiemanager Nils Van Brantegem de be-
wuste belastende PV van Allaerts niet via de
bond, maar kwam die uit een dossier van een
derde partij die een aanklacht had lopen te-
gen Moeskroen. In dat geval was er geen be-
zwaar, zeggen rechters met veel kilometers.
Nog volgens die informatie zou Erik Bisschop
later zelfs schriftelijk toestemming hebben ge-
geven om het bewuste PV wel te gebruiken.

Door enkele insiders wordt nu gedacht aan
een samenzwering van duistere krachten. Dat
kan, het blijft tenslotte voetbal. Zo doet de
aanwezigheid van maître Louis Derwa als de
arbiter van Moeskroen vragen rijzen, maar
Moeskroen had het recht om deze kompaan
en opvolger van de meermaals in opspraak
gekomen en in ongenade gevallen Laurent

Denis aan te stellen. Derwa is
gepokt en gemazeld in moei-
lijke procedures. De andere
twee arbiters waren alvast min-
der ervaren en één – de voor-
zitter – was zelfs een totale
bleu.

Wat als er geen duistere
krachten in het spel waren
maar arbitrage eens te meer
gewoon op haar grenzen is ge-
botst? Arbitrage is maar zo
goed als haar arbiters en in bij-
zonder ingewikkelde dossiers
zoals licenties zou het alvast
helpen als men arbiters met
een specifieke expertise zou
selecteren en niet de eerste de
beste advocaat die zich destijds
heeft opgegeven om in zijn of
haar vrije tijd arbiter te zijn.

Sportrecht en aanverwanten
is een specialisme. Eerste aan-
leg voor de licentie is de licen-
tiecommissie. Die wordt voor-
gezeten door een ervaren
beroepsrechter en heeft als le-

den onder meer de licentiemanager, over wie
iedereen het eens is dat die man zijn job kent,
een notaris en een bedrijfsrevisor, beiden met
jarenlange ervaring.

Voor het beroep tegen de licentiecommis-
sie moet men vervolgens naar het Belgisch Ar-
bitragehof voor de Sport waar drie arbiters
worden aangeduid. Zonder uitzondering ad-
vocaten, soms meer toeristen dan specialis-
ten, opgeleid om honderd-en-één argumen-
ten aan te slepen om verwarring te zaaien. Als
men al eens zou beginnen met ook in de arbi-
trage met beroepsrechters te werken. Recht
spreken is het belang van het groter geheel
voor ogen houden en de argumenten van de
advocaten toetsen op hun verdiensten. Van
een specialisme gesproken.

Ook volgend seizoen zullen de spelers van Moeskroen hun goals kunnen vieren in 1A. In beroep
kreeg de club voor de vijfde keer in zes jaar alsnog zijn licentie van het BAS. © BelGA

De licentie-
commissie
wordt voor -
gezeten door
een beroeps -
rechter en is
bevolkt met
specialisten.
Daarmee
vergeleken zijn
de drie arbiters
bij het BAS
toeristen
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Een organisatie achter gesloten deuren
kan op het vlak van tv-rechten en sponso-
ring deels het businessmodel handhaven
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De fans van Duitse tweedeklasser
Dynamo Dresden moeten nog
wachten om hun team aan het
werk te zien. Na twee positieve
coronatests gaat het hele team
twee weken in quarantaine.

De directeur van de Duitse
Profliga, Christian Seifert zegt
dat de herstart van eerste en
tweede Bundesliga gewoon
doorgaat zoals gepland. “Vanaf
het begin hebben we gezegd
dat we hierop voorbereid wa-
ren”, verkondigde Seifert op de
Duitse tv. “Als Dresden nu veer-
tien dagen in quarantaine gaat,
is er geen reden om te twijfelen
over de voortzetting van de
tweede Bundesliga. In de
tweede Bundesliga moeten we

Bundesliga hervat zonder Dresden: 
hele ploeg twee weken in quarantaine

nog 81 wedstrijden spelen en
op dit moment kunnen er twee
daarvan, van Dynamo Dresden,
niet worden afgewerkt. Maar
dat verandert niets aan ons
doel: het seizoen uitspelen.”

De DFL ziet op dit moment
nog geen reden om de compe-
titie alsnog af te blazen, al kan
dat moment wel komen. “Het
is duidelijk dat er een bepaald
maximum uitgestelde wedstrij-
den is. Op een gegeven mo-
ment is het niet meer moge-
lijk”, zei Seifert zonder een
concreet aantal te noemen.
“Dat hangt er ook vanaf wan-
neer het gebeurt en hoeveel tijd
we dan nog hebben om het sei-
zoen af te maken.” (KDZ)

Christian Seifert, directeur
van de Duitse Profliga: ‘Ons
doel blijft het seizoen
uitspelen.’ © AFP

Van der Poel wil
in 2021 debuut
in grote ronde

Ook al omschreef hij het zelf
door het uitstel van de Olympi-
sche Spelen al als “moeilijk”,
toch leeft de hoop bij Alpecin-
Fenix dat Mathieu van der Poel
in 2021 zijn groterondedebuut
kan maken. Dat zegt teamma-
nager Philip Roodhooft in een
gesprek met HLN. “Concrete
plannen kunnen op dit mo-
ment nog niet worden ge-
maakt. Daarvoor is het wachten
op de nieuwe datum van de
Spelen en de eventuele moge-
lijkheid om Tokio te combineren
met Giro, Tour of Vuelta. Maar
we willen het niet nóg eens een
jaar opschuiven. Want ook Ma-
thieu zal in 2021 alweer een jaar
ouder worden.” (JDK)

KV Oostende
heeft licentie
dan toch beet

Wat verwacht werd, is nu ook
een feit: KV Oostende heeft zijn
licentie voor volgend seizoen.
Vorige maandag stuitte de club
op een 'njet' bij het BAS, omdat
de nodige kapitaalsverhoging
nog niet gebeurd was. KVO
kreeg tot vrijdag om die zaak in
orde te brengen. “Het werd een
race tegen de klok”, vertelt 
financieel adviseur Thorsten
Theys. “Ik durf zeggen dat we
het ‘wereldrecord kapitaals-
verhoging afronden’ geves-
tigd hebben.” De tweede 
zitting van KVO voor het BAS
duurde vrijdag nog geen 20 
minuten, gisteren kreeg de club
ook officieel te horen dat de 
licentie binnen is. (RN/TTV)

Citaat Djokovic
doet opnieuw
stof opwaaien

Novak Djokovic heeft aardig wat
wenkbrauwen doen fronsen.
Waar de Serviër zich eerder al
uitsprak tegen verplichte vacci-
naties voor het coronavirus liet
hij zich nu bij zelfverklaarde ge-
zondheidsgoeroe Chervin Jafa-
rie ontvallen dat hij besmet wa-
ter met positieve gedachten en
gebeden kan omzetten in ge-
zond water. “Water, en weten-
schappers hebben dit bewe-
zen, verandert op moleculair
niveau door onze emoties”,
claimde Djokovic. Hij wordt al
geïnspireerd door spiritualiteit
en zelfheling. Met zijn aanhang
van miljoenen volgers wordt het
uitdragen van zijn filosofie meer
en meer in vraag gesteld. (FDW)

Tennisbaas: ‘Zou niet wijs
zijn nu alles stop te zetten’
Mogelijk tegen beter weten in
houdt Andrea Gaudenzi, de CEO
van de ATP, de moed erin nog
dit jaar een deel van het seizoen
af te werken: “We kijken zes tot
acht weken vooruit. Langer op
voorhand beslissingen nemen
lijkt me dom. Voor wat de toer-
nooien in juli betreft is de dead-
line 15 mei. Voor de toernooien
in augustus nemen we een be-
slissing op 1 juni.”

Nu al wordt er vanuit gegaan
dat vrijdag de opschorting van
het seizoen wordt verlengd tot 3
augustus. Dan zouden de toer-
nooien in Noord-Amerika moe-
ten starten, maar daar woedt de
pandemie nog in volle hevigheid.
De US Open blijft vasthouden

aan hun startdatum op 31 augus-
tus, ook al doet de site nog steeds
dienst als noodhospitaal.

“Het zou onwijs zijn al alles
stop te zetten”, zei Gaudenzi.
“Alle opties moeten bekeken
worden, zoals spelen achter ge-
sloten deuren en hoe omgaan
met de reisrestricties. We heb-
ben nog geen beslissingen geno-
men. Niemand weet wat er gaat
gebeuren en we willen een opti-
mistische visie behouden.” (FDW)

Ruzie in Premier
League: grote clubs
tegen kleine clubs
Een poppenkast met spin-
dokters en strategische
lekken. Groot staat tegen-
over klein in de Premier
League. Een gevecht om
centen, een strijd om eigen
behoud en start op 12 juni.

Het grootse ‘Project Restart’
van de Premier League blijft in
cirkeltjes draaien. Vandaag
staat er opnieuw een videomee-
ting tussen de clubs gepland.
Op de agenda de contracten
van de spelers van wie de over-
eenkomst straks afloopt. Verder
zal er zoals tijdens de voorbije
meetings getwist worden over
neutrale stadions, wedstrijd-
agenda, degradatiestrijd en het
miljard dat op het spel staat.

De Premier League lijkt de
Pro League wel. Lijfsbehoud en
opportunisme regeren. Groot
staat in Engeland sinds een aan-
tal weken lijnrecht tegenover
klein. De kleinere clubs laten
zich het hardst gelden. Uit ver-
gaderingen zijn de voorbije we-
ken tientallen zaken gelekt.

Van de gekste en onhaalbare
plannen tot strategische zetten
om het water te testen zoals een
bevraging bij de clubdokters.
Een journalist verwoordde het
treffend: “De meest zekere ma-
nier om te weten of iets niet be-
sproken zal worden, is een ver-
haal schrijven waarin je zegt dat
het zeker op de agenda staat.”

De laatste dagen gebruiken
de clubs zelfs hun spindokters
niet meer. Directeurs van Aston
Villa, Watford, Brighton, West

Ham, Bournemouth en Nor-
wich mengen zich openlijk in
het debat. Niet toevallig de
clubs uit de onderste regionen.
Iedereen wil de competitie af-
werken achter gesloten deuren.
Daar is consensus over. Alleen:
de ‘kleintjes’ schieten een voor-
stel om alle wedstrijden in neu-
trale stadions af te werken af.
De oppositie neemt toe. Als het
een van de weken tot een stem-
ming komt, moeten 14 van de
20 clubs hun zegen geven.

Een stemming over het me-
dische protocol voor de hervat-
ting van de groepstraining is on-
dertussen afgevoerd. Spelers en
trainers stellen zich ook vragen
over het protocol dat ze moeten
tekenen bij aanvang van de trai-
ningen. Alsof de clubs, in het
geval van een positieve test, de
verantwoordelijkheid op spe-
lers kunnen afschuiven. Een le-
gaal dispuut dat druk bespro-
ken is in de groep van de
spelersvertegenwoordigers bij
de PFA, waar ook Kevin De
Bruyne deel van uitmaakt. (KTH)

Iedereen wil 
de competitie

afwerken achter
gesloten deuren,
maar de kleine
clubs willen dat
niet in neutrale
stadions doen

Andrea 
Gaudenzi:
‘We willen een
optimistische
visie behouden’


