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Spelers van Man City
steunen in elkaar
geslagen supporter
Manchester City heeft zijn
steun uitgesproken voor
de Vlaamse supporter die
na de Champions Leaguematch in Brugge in elkaar
werd geslagen. De man uit
Ninove liep daarbij hersenschade op.
De feiten gebeurden dinsdagavond op de parking langs de
E40 in de Gentse deelgemeente Drongen. De 63-jarige man
droeg een sjaal van Manchester
City en was na de match tegen
Club Brugge met de wagen gestopt op de snelwegparking.
Volgens de eerste vaststellingen
van het onderzoek zou zijn
voetbalsjaal in de tankshop afgenomen zijn door een verdachte en stapte die ermee naar
buiten. Daaropvolgend kwam
het slachtoffer in confrontatie
met enkele verdachten op de
parking en belandde hij op de
grond na fysieke agressie.
Het nieuws van de agressie
raakte ook de spelersgroep van
Manchester City. Gisteren droeg
coach Pep Guardiola op zijn
persconferentie een T-shirt met
de boodschap ‘We’re with you
Guido’.
Verschillende spelers namen
een boodschap op voor Guido
De Pauw. “We denken allemaal
aan je, blijf vechten”, zei middenvelder Ilkay Gündogan. “We
hebben je nieuws gehoord. We
staan samen. Blijf vechten en
dan kom je er bovenop”, aldus
verdediger Nathan Aké. Zijn collega achteraan, Ruben Dias,

vroeg de supporter te blijven
vechten. “We denken allemaal
aan je.” De Portugees Bernardo
Silva zei dat de hele ploeg duimde voor zijn herstel. “Blijf
sterk”, eindigde Rodri. “Je komt
sterker terug.”
Manchester City speelt vanavond overigens op verplaatsing in Brighton.
De politie pakte in de nacht
van dinsdag op woensdag vijf
personen op. Ze werden verhoord maar er was nog onduidelijkheid over het aandeel van

‘We hebben je
nieuws gehoord.
We staan samen.
Blijf vechten en
dan kom je er
bovenop’
NATHAN AKÉ
VERDEDIGER
MANCHESTER CITY

elk van hen. Alle vijf verdachten
moesten een nacht in de cel blijven en ze verschenen in de loop
van donderdag voor de onderzoeksrechter in Gent.
Drie verdachten werden in
verdenking gesteld voor schuldig verzuim maar vrijgelaten
onder voorwaarden, onder
meer een verbod om voetbalmatchen bij te wonen. De man
die de agressie pleegde en de
man die de sjaal afnam werden
aangehouden door de onderzoeksrechter. (BELGA)

Volgens coach Thomas Tuchel
mist Romelu Lukaku zeker de
komende twee matchen van
Chelsea: Norwich vandaag en
Southampton dinsdag in de
League Cup. “Daarna zien we
wel”, zegt Tuchel. “Het kan zijn
dat het langer duurt voor hij terug is. Hij kan ook dat hij sneller
weer beschikbaar is. Zijn blessure is niks om ons grote zorgen
over te maken.” Bij Chelsea rekenen ze dat Lukaku tussen
twee en drie weken out zal
zijn, afhankelijk van de snelheid
waarmee de enkelligamenten
zich herstellen. “De komende
matchen waren ideaal om zijn
vertrouwen op te krikken. Jammer dat hij die nu mist.” (KTH)

50

De wedstrijd tegen Beerschot
wordt een jubileum voor Vincent Kompany. Hij zit dan voor
de vijftigste keer op de bank als
trainer in de Jupiler Pro League.
Van de 49 matchen tot dusver
won hij er amper 18. “Ik wil wel
onderstrepen dat ik Anderlecht
coach in wellicht de moeilijkste
periode uit de clubgeschiedenis”, zegt Kompany. “Vorig jaar
hadden we het jongste elftal en
we moeten onze financiën weer
op orde brengen.” (SVL)

Luka Van den Keybus eindigt
op de zestiende plaats in het
Japanse Kitakyushu. © EPA

Borussia Dortmund kan vandaag in Bielefeld geen beroep
doen op Thomas Meunier. Deze
keer gaat het om een voetblessure. Eerder dit seizoen had de
Duivel al last van de teen en de
knie. In het Champions Leagueduel van dinsdag op bezoek bij
Ajax werd Meunier na 79 minuten naar de kant gehaald. Dortmund ging daar met 4-0 onderuit. De Borussen zitten vooral
met de handen in het haar
vanwege Erling Haaland, die
deze week weer in verband
werd gebracht met Man City
en Chelsea. De Noor heeft een
blessure aan de heupbuiger opgelopen en staat meerdere weken aan de kant. (BELGA)

twee Belgische mannen de
WK-finale van de allroundcompetitie mochten turnen.
Het goud ging gisteren na een
thriller verrassend naar de Chinees Zhang Boheng, die het met
87.981 punten haalde van de
Japanse olympisch kampioen
Daiki Hashimoto (87.964).
Thuisfavoriet Hashimoto, pas
twintig jaar, was enkele dagen
geleden nog de beste tijdens
de kwalificaties (88.040). Het
brons was voor de Oekraïner
Illia Kovtun met een score van
84.899.
Een dag eerder had de Russische Angelina Melnikova zich
al tot wereldkampioene allround gekroond. (BELGA)

Ex-manager Nuyens wil
1,1 miljoen van Van Aert
Er komt voorlopig geen einde
aan de juridische strijd tussen
Nick Nuyens en Wout van Aert.
Op 9 juni van dit jaar veroordeelde het arbeidshof Van Aert
tot het betalen van 662.403,31
euro aan Nuyens, nadat de
renner zijn contract met Sniper
Cycling om ‘dringende reden’
had verbroken. Dat contract
liep tot 31 december 2019.
Op 26 november 2019 erkende de arbeidsrechtbank van Mechelen de dringende redenen
van Van Aert. Die uitspraak
werd op 9 juni 2021 verworpen
door het arbeidshof van Antwerpen. Beide partijen gaan nu
in hoger cassatieberoep.
Nuyens betwist de inkom-
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Meunier en
Haaland out
bij Dortmund

Belgen turnen goed in WK-finale,
Zhang verslaat favoriet Hashimoto
Luka Van den Keybus en Noah
Kuavita zijn respectievelijk op
de zestiende en twintigste
plaats geëindigd in de allroundfinale van het WK turnen in het
Japanse Kitakyushu. Na de zes
onderdelen (ringen, sprong,
brug, rek, grond en paard met
bogen) totaliseerde Van den
Keybus 81.265 punten. Daarmee
deed hij beter dan in de kwalificaties (81.098). Kuavita liet
79.598 noteren en deed zo ook
beter dan in de kwalificaties.
Die sloot hij af met 77.632 punten, waardoor hij pas als 24ste
en laatste kon doorstoten naar
de finale.
Toen schreven ze al historie,
want het was de eerste keer dat
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Geen Lukaku
tegen Norwich
en Southampton

sten die het arbeidshof in aanmerking nam voor de berekening van de verbrekingsvergoeding van ruim 662.000
euro. Toen werd alleen gekeken
naar het vaste loon en de premies van Van Aert. Sniper wil
dat ook de start- en prijzengelden en de premies voor veldritklassementen in rekening worden genomen. Daarom vragen
Nuyens en zijn raadsman Rudi
Desmet een verbrekingsvergoeding van 1.090.846 euro.
Ook Van Aert vecht de beslissing van het arbeidshof aan in
cassatie. Zijn raadsman Walter
Van Steenbrugge zegt dat de
rechter van het arbeidshof de
feiten heeft verdraaid. (MG)
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Turncoach Marjorie Heuls omhelst haar pupil Nina Derwael na haar gouden brugoefening op
de Olympische spelen in Tokio. © BELGA

r is weer gedoe in gymland, bij uitbreiVlaamse dossier met getuigenissen à charge en
ding Vlaanderen sportland. De aanleià décharge van het trainersduo Yves Kiefding is de nominatie van gymtrainster
fer-Marjorie Heuls en hun volgelingen is sprake
Marjorie Heuls voor de Vlaamse sportvan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wel
prijs voor beste topsportcoach 2021. De
was er psychische agressie tegenover heel jonFrançaise Heuls, die Nina Derwael naar
ge, weerloze vrouwen. Het is geen verschoning
olympisch goud coachte, heeft het uitdat deze praktijken in lijn zijn met de wereldeindelijk niet gehaald, gelukkig maar.
wijde gymcultuur die de gewoonte had/heeft
De prijs ging (terecht) naar de
om kinderen op jonge leeftijd te kleineren,
Nieuw-Zeelander Shane McLeod van de
boetseren en conditioneren, met de bedoeling
Red Lions, de hockeymannen die ook voor de
er gedweeë circusaapjes van te maken.
beste topsportprestatie tekenden.
Een onafhankelijke commissie heeft geoorMiddels een open brief aan minister van
deeld dat er grenzen zijn overschreden, dat het
Sport Ben Weyts hebben ex-gymnastes hun onom systeemfouten ging eigen aan de gymnasgenoegen geuit. Zij hebben de voorbije jaren getiek, maar ook dat er sinds Rio 2016 ten goede
tuigd over psychisch grensoverschrijdend geveel is veranderd. Ten slotte: dat excuses op
drag in de topsporthal van de Gymfed en
hun plaats waren. Die hebben de coaches geuit.
vonden het daarom “surrealistisch” dat Heuls
Met veel tegenzin, wat dom was.
bij de laatste drie kandidaten was om Vlaams
Het werd dus een flinke tik op de vingers, en
topsportcoach te worden. In het communiqué
na de Spelen kwam dan het bericht dat Sport
hebben ze het over het Vlaams Sportjuweel,
Vlaanderen het contract met Kieffer-Heuls zou
maar dat is een vergissing. Het
verlengen tot en met Parijs
Sportjuweel viel de hockey2024. Vervolgens stelde de afdemannen te beurt. Een detail,
ling topsport van Sport VlaandeIk heb Heuls op
maar toch. De prijs van Heuls
ren een longlist op met kandiis een nevenklassement.
daat-winnaars voor de
twee gezet, en
Verder wordt in de brief de
vernieuwde Vlaamse sportprijbij het invullen
parallel getrokken met de diezen en legde die voor aan een
renbescherming die Weyts zo
vakjury.
maakte ik mij
nauw aan het hart ligt, maar –
Ik zat in die vakjury en ik heb
de bedenking:
zo vragen ze zich af – coaches
gestemd. Ik heb Heuls op twee
die jarenlang kinderen en jongezet, na McLeod, en bij het ineen geluk dat
ge vrouwen mishandelden
vullen maakte ik mij de bedenMcLeod ook
krijgen een verlenging van hun
king: een geluk dat McLeod ook
goud heeft
contract en worden daarna geolympisch goud heeft gehaald,
nomineerd voor een prijs?
stel je voor. Niet dat het bij mij
gehaald
Even een opfrissing. Al van
opkwam om Heuls te cancellen.
bij het begin van deze affaire
Ik heb haar zelfs in Tokio gefelicizijn dingen op een hoop geteerd, ook al omdat het mij hangooid die niet bij elkaar horen. Zo was er de
dig leek om in een vervolgvraagje de link te legcontinue foute associatie met het schandaal
gen naar “les problèmes que vous avez connus”.
rond de Amerikaanse dokter Larry Nassar, die
Even terzijde, voor wie mij in de hoek van de
jarenlang ongehinderd de Amerikaanse topnon-believers wil klasseren. Ik heb op 13 mei
turnsters misbruikte onder het mom dat hun
2006 gymcoach Gerrit Beltman, met wie alles is
staartbeen een beetje scheef zat.
begonnen in Nederland en België, in een artikel
Ook de woordvoerster van de vzw Voices in
in deze krant aangeklaagd voor mensonterende
Sport, Tineke Sonck, is als jonge gymnaste mistrainingspraktijken. Een van de luidste klaagbruikt. Voices in Sport heeft zich dit dossier eisters vandaag was toen zijn topatlete (die ik nog
gen gemaakt. Die vzw werd opgericht door één
steeds een warm hart toedraag) en zij en haar
man en drie vrouwen die als kind misbruikt zijn
hele Gymfed hebben mij toen naar de hel verin een sportclub. Sonck getuigde de voorbije jawenst.
ren over het seksueel misbruik dat ze jarenlang
Als iedereen een tweede kans verdient, waarals jong turnstertje heeft ondergaan. Haar enom Marjorie Heuls niet? We hebben de trofee
gagement in dit dossier heeft dan ook ongetwijvan trainer van het jaar in het voetbal toch ook
feld een oprechte achtergrond. Maar ze is ook
genoemd naar Raymond Goethals, twee keer
ex-woordvoerster van ex-minster van Sport
actief betrokken bij omkoping van een tegenBert Anciaux. Behalve dat je niemand een verstander? Heuls kreeg die nieuwe kans en won
leden naast Anciaux toewenst, kan hier ook
goud met haar atlete. Ze is nu zelf tweede gesprake zijn van een bijkomende agenda.
worden in een achterafprijs, zo’n groot schanVoor alle duidelijkheid: nergens in het
daal is dat nu ook weer niet.

