VOETBALLEGENDE PELÉ (80) NA DARMOPERATIE, IN INSTAGRAM-VIDEO

Goddank gaat het goed
met mij. Ik ben zelfs klaar
om zondag te spelen
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ele handelingen met een vijftienjarige fan. Dat hij
na zijn arrestatie op borgtocht vrij kwam en aanvankelijk nog gewoon welkom was bij Sunderland
is exemplarisch voor hoe de voetbalwereld niet
zo lang geleden omging met dergelijke delicate
kwesties.
Het slachtoffer, een minderjarige scholiere die
psychische schade opliep, werd voor haar gevoel
neergezet als een profiteur en een leugenaar en
vreesde dat Johnson er nog mee zou wegkomen
ook. Niet zo’n gekke gedachte, want de voetbal-

Ched Evans van Sheffield
werd in 2012 veroordeeld
voor verkrachting van
een jonge vrouw. Carrière
geknakt, want na tweeënhalf
jaar in de gevangenis werd
hij behandeld als paria

ler – die uiteindelijk wel in de gevangenis belandde – werd in de stadions hooguit beschimpt en
jennend toegezongen na zijn arrestatie. Teamgenoten noemden hem een tijdje ‘Jimmy’, naar Jimmy Savile, de BBC-presentator die zich aan honderden mensen heeft vergrepen. En op Old
Trafford, het stadion van Manchester United, zongen ze wekenlang “City won the league with a paedo on the wing
wing” over de speler die in 2012 met rivaal City kampioen werd.
Dat het bewustzijn mede dankzij de MeToo-beweging is gegroeid en clubs en bonden meer en
meer beseffen dat de tijd van wegkijken en laks
optreden geweest is, bewees Manchester City onlangs. Daar werd de Franse verdediger Benjamin
Mendy direct geschorst nadat hij was aangeklaagd
voor vier verkrachtingen en beschuldiging van
seksueel misbruik.
Dat je met geld en roem echter ook nu nog een
eind kunt komen, laat Rúben Semedo wel zien.
De Portugese speler van Olympiakos Piraeus werd
in augustus in Griekenland aangeklaagd voor verkrachting van een zeventienjarig meisje. Na het
ophoesten van 10.000 euro blijft Semedo voorlopig op vrije voeten en de club schaart zich vierkant achter hem. De vraag is waarop dat vertrouwen is gebaseerd. In dienst van zijn vorige
werkgever Villarreal kreeg Semedo een gevangenisstraf van vijf jaar voor poging tot moord, diefstal en illegaal wapenbezit. Die straf werd na vijf
maanden cel en betaling van 30.000 euro opgeschort, maar Spanje mag hij acht jaar lang niet
meer in. Dus kwam een Grieks avontuur als geroepen.

NEYMAR VERSUS NIKE

De Portugees zal niet de eerste voetballer zijn die
liegt over zijn gedrag buiten het veld. En hij zal
ook niet de eerste zijn die onterecht wordt beschuldigd, want natuurlijk zijn vermogende sportsterren kwetsbaar voor profiteurs. Neem Neymar,
die in 2019 in Parijs door een Braziliaanse vrouw
van verkrachting werd beschuldigd. Niet veel later werd deze vrouw zelf in Brazilië veroordeeld
voor fraude, afpersing en laster. Wie was hier nu
de jager en wie de prooi?
Om het nog wat complexer te maken: een
medewerkster van Nike beschuldigde Neymar
eerder al eens van misbruik. Aanvankelijk wilde
ze niet meewerken aan een onderzoek, maar
gesteund door MeToo deed ze dat in 2018 als-

nog. Daar had Neymar echter niet zo’n trek in.
Hij ontkende alles en weigerde zijn medewerking, dus zal de wereld nooit de hele waarheid
weten.
Veelzeggend is dat Nike vervolgens alle sponsorcontracten met de Braziliaan verbrak om ‘commerciële redenen’. Vervelend voor de superster?
Mwah, bij Puma onthaalden ze hem met open armen en bij Paris Saint-Germain speelt hij nog
doodleuk in kleding van Nike. De lucratieve overeenkomst met de Franse topclub won het blijkbaar van de principes. Superster Neymar leed zo
amper onder de beschuldigingen.
Wat een valse beschuldiging echter kan betekenen voor een carrière van een bescheiden prof
bewees de zaak rond Ched Evans. De aanvaller
van Sheffield United werd in 2012 op zijn 23ste
veroordeeld voor verkrachting van een negentienjarige vrouw. Carrière geknakt, want na tweeenhalf jaar in de gevangenis werd hij behandeld
als paria. Pas in 2016 kreeg hij eindelijk weer een
kans bij het nietige Chesterfield. Toen hij later dat
jaar in een herziening van de zaak alsnog volledig werd vrijgesproken, was de makkelijk scorende aanvaller van de ene op de andere dag weer
welkom bij zijn oude club Sheffield. In 2019 accepteerde de speler een schikking van 800.000
pond (ruim 940.000 euro) voor geleden schade.
Meest pikant blijft natuurlijk de zaak van Cristiano Ronaldo, die al twaalf jaar voortsleept. De
Portugese aanvaller van Manchester United werd
in 2009 beschuldigd van verkrachting van een
model in een hotelkamer in Las Vegas. Het Duitse weekblad Der Spiegel onthulde in 2018 de
beschuldigingen van Kathryn Mayorga, die altijd
publiekelijk zijn ontkend door Ronaldo. Maar er
werd begin 2010 wel 375.000 dollar (325.000
euro) betaald door het kamp-Ronaldo om haar te
laten zwijgen.

Ronaldo heeft de
beschuldigingen van
seksueel misbruik altijd
ontkend. Hij betaalde begin
2010 wel 325.000 euro om
een vrouw te laten zwijgen
Geïnspireerd door de MeToo-beweging besloot
Mayorga in 2018 alsnog naar buiten te treden met
haar verhaal. De aanklagers in Las Vegas heropenden de zaak, maar besloten in 2019 niet tot vervolging over te gaan vanwege gebrek aan bewijs.
De verdediging van Mayorga wil nu werk maken
van een nieuwe civiele zaak, omdat de Amerikaanse in 2010 mentaal niet in staat zou zijn geweest de geheimhoudingsverklaring te tekenen.
De rechtbank in Nevada neigt er echter naar de
zaak definitief te seponeren.
Zo blijft het de vraag of de wereld ooit de hele
waarheid zal kennen over een van ’s werelds populairste, bekendste en meest verdienende sporters. Een zweem van twijfel blijft zo rond Ronaldo hangen. Bij zijn rentree op Old Trafford vloog
onlangs nog een vliegtuigje over het stadion met
de tekst ‘Believe Kathryn Mayorga’. Het ging om
een actie van de feministische groepering Level
Up. “De voetbalwereld zwijgt over claims. Seksueel geweld is in stilte gehuld en zo wordt het in
stand gehouden”, legde Janey Starling uit namens
Level Up. “Laat dit een boodschap zijn aan almachtige en rijke mannen dat ze niet ongestraft
kunnen handelen.”

Geen permanente leden
in nieuwe Super League

Doku opnieuw
weken out
door blessure

De organisatoren van de Super
League werken aan een nieuw
format dat openstaat voor alle
clubs. Dat blijkt uit een paper
met de titel ‘De toekomst van het
voetbal in de Europese Unie
overdenken’ die het persagentschap DPA kon inkijken.
Twaalf topclubs kondigden in
april de oprichting aan van een
gesloten competitie, de Super
League. Dat bracht zo’n storm
van protest teweeg dat negen
clubs zich al binnen enkele dagen terugtrokken uit het project.
Alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus zijn daar officieel
nog bij betrokken.
In de nieuwe paper, gericht
aan de Europese Commissie en

Rode Duivel Jérémy Doku staat
meerdere weken aan de kant
vanwege een knieblessure. Dat
heeft zijn club Stade Rennais
bekendgemaakt. De vleugelaanvaller was op de weg terug na een hamstringblessure
die hij eind augustus had opgelopen. Deze keer liep zijn
buitenste knieband averij op.
“Dit is een stevige tegenslag
voor ons", zei coach Bruno Genesio. “Een operatie is niet nodig, dat is het goede nieuws bij
dit slechte nieuws. Het is echter
moeilijk een termijn te plakken
op dit soort blessures.” Doku
speelde slechts drie matchen dit
seizoen. Rennes gaat zondag op
bezoek bij Metz. (BELGA)
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clubs kunnen deelnemen
aan de Super League,
met nog eens twintig clubs
in een divisie daaronder

het Europees Parlement, uiten
de organisatoren kritiek op de
UEFA Champions League. Die
garandeert volgens hen onvoldoende topwedstrijden.
Nu opteert men dus voor een
Super League die geen gesloten
karakter heeft, weten Duitse
kranten. Daarin is plaats voor
twintig clubs. (DPA/BELGA)

sportjournalist
@hansvdw
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Het werk is niet af
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H

Club Brugges Stanley Nsoki wint het kopduel van Kortrijk-speler Pape Habib
in het Jan Breydelstadion. © BELGA
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et onwrikbare wordt losgewrikt. Dat
op antwoordt, is aan een intensieve cursus burzinnetje ontsnapte aan Alexander De
gerzin toe.
Croo, eerste minister van dit land,
Studies die willen bewijzen dat die voordelen
toen hij de besparingen toelichtte. Het
in andere landen ook bestaan, gooi die maar in
was een prima omschrijving voor de
de prullenmand. Ze houden geen rekening met
regeringsmaatregelen die de parafisde algemene (para)fiscale situatie in dat land of
cale en fiscale voordelen van de
nemen niet alle voordelen in België in rekening.
profsporters in dit land tot maatSoms komen ze uit opportunistische hoek, zoals
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het westers land
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wel gelijk. Hij vindt de ingrepen zoals ze in de
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media zijn voorgesteld compleet ontoereikend
RSZ-berekening op termijn zelfs misschien geen
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en ziet ze zelfs hun doel voorbijschieten. Soms
winst zal opleveren voor de schatkist, oké dan.
moet een mens zich troosten met de voorlopige
Wat krom is, wordt zo wel een beetje rechter.
gedachte dat het onwrikbare is losgewrikt.
Dat dit de concurrentiepositie van de Belgische
Het probleem met de ingrepen zoals ze zijn
clubs ondermijnt tegenover het buitenland, oké
voorgesteld is dat ze… nog niet zijn voorgesteld.
dan. De corebusiness van het Belgisch voetbal
We weten dat het gaat om ongeveer 30 miljoen
blijft een mooie, evenwichtige Belgische compeeuro die men wil halen bij de RSZ van de groottitie, toch?
ste verdieners, 10 miljoen bij de
Daarom, beste ministers en
fiscaliteit en nog een 3 miljoen
volksvertegenwoordigers, u bent
bij de makelaars. Maar hoe en
moedig geweest omITALIË
het deksel
00 SPEELDAG
Moet een
waar en wie precies zal betalen
van de doosPLOEG-PLOEG
te wrikken, en hulde
0-0
PLOEG-PLOEG
0-0
en wat een hoog en minder
daarvoor, maar
hier kan het niet
overheid met
PLOEG-PLOEG
0-0
hoog salaris is, dat moet allestoppen. Zonder
flankerende
PLOEG-PLOEG
0-0
200 miljoen
maal nog worden uitgevogeld.
maatregelenPLOEG-PLOEG
zal met de huidige
0-0
PLOEG-PLOEG
0-0
euro subsidies
De berekeningen over de verregelgeving de
instroom van
PLOEG-PLOEG
0-0
hoogde RSZ-factuur voor de
goedkope
buitenlanders
uit
nietPLOEG-PLOEG
0-0
tussenkomen
PLOEG-PLOEG
0-0
topclubs die deze week in de
EU-landen nog
toenemen. Die
PLOEG-PLOEG
0-0
in een
kranten verschenen raken dus
85.000 euro minimumcontract is
kant noch wal.
een lachertje. Dat moet naar mibusiness van
Ja, het wordt lastig om nog
nimaal het gemiddeld salaris van
400 miljoen?
salarissen van 3,5 miljoen te beeen 1A-speler en dat mag in een
talen. Ja, het zal de instroom
overgangsregeling van drie tot
van duurdere voetballers bevijf jaar.
moeilijken. En dan? Moet een overheid met 200
Daarnaast moet u werk maken van een commiljoen subsidies tussenkomen in een business
plete transparantie in de wildgroei aan vergoevan 400 miljoen?
dingen en premies waarmee het voetbal de fiscaSubsidies en overheidsinmenging zijn er om
liteit optimaliseert. Tekenpremies, SPANJE
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den is. Dat alles wordt dan verpakt in volksvervoor iedereen die in de profsport
actief is, ook
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maak en overgoten met een sociaal sausje.
de clubmanagers en makelaars,
sluit alle achterDe vraag is ook: moet een overheid een sector
poortjes, en hou dat ene doel in gedachten: de
steunen die zich bezondigt aan mensenhandel,
opleiding van jeugd van eigen bodem. Uw werk
er bovendien niet de hoogste morele standaaris niet af: die 80 procent loonbelasting die clubs
den op nahoudt (zie alle schandalen van Belleniet moeten doorstorten, u wilt daar niet aan ramans ’84 tot Veljkovic vandaag), om het persoken? Oké dan, maar maak dan de belofte waar
neel in die sector gemiddeld anderhalve keer het
dat die worden geïnvesteerd in de Belgische
salaris van de premier van dit land te kunnen bejeugd en niet in een 21-jarige buitenlander met
talen? Let op het woord gemiddeld. Wie daar ja
een grotere marge bij doorverkoop.
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