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HANS
VANDEWEGHE
Evenepoel: “Het was niet evident om de
knoop door te hakken. KV Mechelen stond op
het punt om mij een profcontract aan te bieden, maar dan moest ik nog zes maanden geduld oefenen. Dat leek ver weg in wat voor mij
een mentaal moeilijke periode was, waardoor
ik plots ‘foert’ heb gezegd tegen het voetbal.”
Hallo, wielerwereld!
Verschaeren: “Remco had weer een doel en dat
deed ons als vrienden deugd. Zeker toen we zagen hoe goed hij het deed in zijn eerste koersen. Het was precies alsof hij al twintig jaar in
het peloton meedraaide.”

‘In de koers kruipen meer
pure trainingsuren,
maar voetbal is dan weer
belastender voor je lichaam.
Je raakt veel sneller
geblesseerd’
REMCO EVENEPOEL
KOPMAN QUICKSTEP

Evenepoel: “Ik wilde me gewoon weer amuseren na de ontgoochelingen in het voetbal,
maar ik werd in de kranten ‘de nieuwe Merckx’
genoemd omdat ik met minuten voorsprong
won. Er was druk, alles werd heel serieus, wat
oorspronkelijk niet de bedoeling was. Anderzijds had ik eindelijk weer een passie.”
Stel dat je zelf in Remco’s situatie was
beland: had jij een B-plan klaar?
Verschaeren: “Je denkt daar pas over na op het
moment dat het slecht begint te gaan. Zoiets
heb ik niet meegemaakt, dus had ik daar ook
geen nood aan. In het andere geval kan ik me
voorstellen dat je op zoek gaat naar iets waar je
opnieuw plezier in vindt. Voor Remco is dat de
koers geweest.”
Evenepoel: “Ik twijfelde over atletiek. Mijn
looptests bij Anderlecht waren goed en als ik op
zaterdag niet mocht spelen trok ik op zondag
steevast het bos van Gaasbeek in voor een looptraining. Ik had er zeker aanleg voor. Langs de
andere kant had ik al genoeg gelopen en wilde
ik iets totaal anders doen, zonder goed te weten
wat en zonder echte profambities. Het werd
dus wielrennen en in mijn laatste jaar middelbaar werd ik dan tóch prof. Zeker geen evidente
combinatie op mijn achttiende. Tja, basket was
geen optie. Ik ben maar 1,71 meter.”
Verschaeren: “Ik heb op jonge leeftijd getennist. Ik deed dat supergraag en ook heel goed.
Maar voetbal liep altijd prima.”
Nooit overwogen om Remco te vergezellen
op training?
Verschaeren: “Niet echt, neen. (tot Remco) Hoe
doe jij dat, zo vijf uur op een fiets zitten? Ik
snap dat niet. Dat is in mijn ogen saai. Ik kan
me niet voorstellen dat ik vijf uur op een voetbalveld zou moeten staan."
Evenepoel: “Soms denk ik weleens: verdorie,
al die trainingen en opofferingen, had ik maar
doorgebeten als voetballer. In de koers kruipen
meer pure trainingsuren, maar voetbal is dan
weer belastender voor je lichaam. Je raakt veel
sneller geblesseerd. Elke wedstrijd krijg je wel
een trap tegen je scheenbeen of is er een bot
dat pijn doet. Op de fiets word je enkel musculair belast. Het is anders. Eerlijk: na anderhalf
tot twee uur voetballen was ik echt wel kapot.”
De Tour rijden is échte sport, wordt weleens

beweerd. In tegenstelling tot het voetbal,
waar ze acht schwalbes uitvoeren en vijf
keer doorrollen na een overtreding.
Evenepoel: “Ik ben het daar niet mee eens.
Mijn voetbaltrainingen waren destijds al zeer
lastig, dus kan ik me voorstellen dat het er op
profniveau nog harder aan toegaat. Wat dat tijdrekken en zo betreft, dat hoort erbij. Ik heb dat
ook moeten doen bij de jeugd. Akkoord, er zijn
spelers die overdrijven. Maar ‘de echte’ spelen
het spel altijd zo correct mogelijk.”

sportjournalist
@hansvdw

column

Dossier-Veljkovic

Zie je Yari graag spelen?
Evenepoel: “Het zal wel zijn. Niks tegen Vincent
Kompany hoor, maar ik vind dat er soms heel
veel wordt gewisseld.”
Verschaeren: (lacht) Dat is Remco, hé.”
Evenepoel: “Ik wil trainer worden, ik wil trainer worden! Neen, het is echt een ploeg met supersterke jonge gasten, van wie ik er nog ken
van in mijn voetbaljeugd. Zirkzee, bijvoorbeeld,
heb ik nog gekruist toen ik bij PSV zat. Geef die
jongens tijd. Ik weet het zeker: vroeg of laat
gaan ze de competitie opnieuw domineren en
worden ze kampioen.”
Maar jij vindt dus eigenlijk dat Yari te weinig
minuten krijgt?
Evenepoel: “Ik vind vooral dat hij, telkens wanneer hij invalt, een bepalende rol opeist of belangrijke acties doet. Zoals tegen Charleroi,
toen hij een penalty afdwong. Ik zou hem dus
liever wat meer zien spelen, ja.”
Verschaeren: “Als voetballer wil je altijd zoveel
mogelijk spelen. Liefst alles. Maar er zijn nu
eenmaal mindere momenten. Daar moet ik
ook door.”
Evenepoel: “Als je in het buitenland vraagt om
een paar ploegen uit de Belgische competitie
op te noemen krijg je steevast Anderlecht en
Club Brugge als antwoord. Dan is het natuurlijk jammer dat een ploeg als Anderlecht Europees niet doorstoot. Dat doet pijn aan het hart.
Ze hebben de kwaliteiten om Champions League te spelen of op zijn minst de zestiende of
achtste finales van de Europa League te bereiken.”
Verwacht jij dat Remco de eerstvolgende
Belgische Tour-winnaar of wereldkampioen
wordt?
Verschaeren: “Ja. Zeker, zeker.”
Evenepoel: “Ja, tijd om te af te ronden.”
Verschaeren: “Het is toch waar jij ook naar
streeft? Hij heeft nog veel tijd en progressiemarge. Dus ja, er is een grote kans dat hij nog
heel veel zal bereiken in het wielrennen. Ik voer
de druk op. Het is voor jonge sporters niet altijd
gezond, maar als je daar op de juiste manier
mee omgaat, zoals Remco, valt alles steeds in
de juiste plooi.”
Wat wensen jullie elkaar toe voor 2022?
Verschaeren: “Een superbegin van het nieuwe
seizoen. Dat hij mag presteren op de grote momenten, veel op het podium mag staan en liefst
op het hoogste schavot. Dat hij gezond blijft en
zo weinig mogelijk blessures oploopt. De Tour?
Nee, dat is nog niet voor 2022. De Ronde van
Vlaanderen? Ook niet.”
Evenepoel: “Zeg gewoon: een monument.
Dat is goed. Luik.”
Verschaeren: “Ja, Luik-Bastenaken-Luik.”
Evenepoel: “Voor jou: een seizoen zonder
problemen, blessures, persoonlijke tegenslagen. Voor Anderlecht: dat het altijd maar beter
mag gaan. En de titel, hé. En de beker. Voilà. En
o ja: meer minuten voor jou, Yari. Maar dat regel ik zondag wel.” (JDK/PJC)

Lefevere zet eerste stap
in vrouwenwielrennen

Nainggolan
onzeker voor
‘match van jaar’

De opleidingsploeg NXTG wordt
komend jaar omgetoverd tot
NXTG by Experza. Patrick Lefevere is medestichter en vennoot
van Experza en doet dus zijn intrede in het vrouwenpeloton.
“Het vrouwenwielrennen
groeit enorm, maar ik ben van
mening dat er niet genoeg rensters zijn die het niveau voor
alle WorldTour-ploegen halen.
Daarom keer ik de zaak nu helemaal om”, zegt Lefevere. “Ik
wil bij de jeugd beginnen en de
jongeren daar een platform geven om zich te ontwikkelen. Zo
kunnen we het aantal kwaliteitsvolle rensters opkrikken.”
Lefevere geeft zichzelf tijd.
“Milaan en Rome zijn niet in

Wie wordt de ploeg van ’t stad,
Antwerp of Beerschot? Brian
Priske staat voor zijn eerste derby als Antwerp-coach en beseft
dat dit dé match van het jaar is
voor de gemiddelde fan. De
harde kern zou vanochtend nog
een hart onder de riem van de
spelers steken. “Dat wist ik niet”,
zegt Priske. “Maar dat benadrukt
alleen het belang. Dat moeten
onze spelers beseffen: Antwerp-Beerschot is een enorme match voor onze fans.” Of
dat met Radja Nainggolan zal
gebeuren zondag is niet zeker.
De middenvelder heeft deels
meegetraind met de groep. Zal
dat volstaan om met volle intensiteit te spelen? (NVK)

Patrick
Lefevere:
‘Ik denk aan
een budget van
1,6 miljoen euro
of iets meer’

een jaar gebouwd. Ik wil tegen
2025 alles op de rails hebben.
Aan dat alles hangt natuurlijk
een prijskaartje. Ik denk aan
een budget van 1,6 miljoen euro
of iets meer. Het is de bedoeling
dat de leden van mijn vrouwenploeg deftig betaald worden en
dat ze over hetzelfde materiaal
beschikken als de mannen.”
Bij de ploeg NXTG rijdt onder
anderen de jonge Belgische
Shari Bossuyt. (BELGA)

H

Doelman Karlo Letica gooit uit tijdens een competitiewedstrijd in 2018. Bij zijn overgang van Hajduk
Split naar Club Brugge werd destijds de methode-Veljkovic gebruikt. © PHOTO NEWS

et arrest van de kamer van inbeschulbijzonder groot.
digingstelling (KI) van het hof van beHelemaal een gewonnen veldslag is de beroep in Antwerpen in het dossier teschuldiging van witwas in hoofde van de clubs.
Nemen we het voorbeeld van Belgische trots
gen makelaar Dejan Veljkovic leest als
een jongensboek. Misschien eerst
Club Brugge en meer in het bijzonder paragraeven recapituleren hoe de methofen 160 en 161 in de aanklacht, die gaan over de
de-Veljkovic in elkaar stak. U weet ontransfer van Karlo Letica die voor 3 miljoen
getwijfeld dat het voetbal de sector is
euro verhuisde van Hajduk Split naar Club. Op
17 augustus 2018 ondertekenden CEO Vincent
die veruit de laagste belastingen en
minimale sociale lasten betaalt. Om
Mannaert en voorzitter Bart Verhaeghe een
nóg minder belastingen en sociale lasten te beovereenkomst met Beneyug Sport in Cyprus
talen werd door Veljkovic een constructie met
met ene Goran Veljkovic (dat is Dejan die met
valse facturen via het buitenland opgezet.
de naam van een familielid tekent) voor een beDe hoofdbrok van het arrest betreft spelers.
drag van 1 miljoen euro, en ook nog eens een
De makelaar factureerde vanuit verschillende
scoutingsovereenkomst met Magnum Doo in
Balkan-landen voor een fictieve opdracht, de
Montenegro voor 500.000 euro.
club betaalde die facturen, de makelaar betaalDat zijn maar twee van de elf (!) bedrijven die
de daar ter plekke minimale belasting op en
Veljkovic in zijn constructies gebruikte. Het
roomde zijn commissie af (10 procent zegt
doet overigens niks ter zake dat die betalingen
men), waarna het geld cash terugkwam via een
nooit zijn gebeurd omdat hij enkele maanden
Belfius-bankfiliaal in Genk.
later werd opgepakt en er overal huiszoekingen
Wie waren die clubs en om hoeveel deals
volgden. In het arrest van de KI staat onomwonging het? Club Brugge (vier en niet van de minden: deze overeenkomsten dienden om officiste), Racing Genk (vijf ), Standard (twee), Aneuze betalingen (lees: zwart geld) te verrichten
derlecht (vier), OH Leuven
buiten het officieel contract tus(drie), Sporting Lokeren (vier),
sen Club Brugge en Karlo Letica.
KV Oostende (één), KV
Dat is witwas.
Kortrijk (twee), Waasland-BeClub reageert verbolgen op
Die valse
veren (één) en uiteraard KV
de aantijging met “we hebben
Mechelen, de kampioen in dit
prestaties in de vorm van scoufacturen zijn
dossier, met twintig deals die
tingsverslagen ontvangen en zulowngoals die
door het parket als witwas
len die te gepasten tijde voorlegwerden gekwalificeerd.
gen”. Anderhalf miljoen en nog
clubs hebben
De eerste publicatie over dit
eens 500.000 euro voor scougescoord want
dossier begon met een opsomting? Voor een reservedoelman
ming van wie allemaal geld
die sindsdien nauwelijks een
die zitten in de
zou hebben gekregen, in het
wedstrijd in een basis heeft geboekhouding
zwart, in plastic zakken of in
speeld? Een Balkan-scout die
enveloppes. Dat is het einde
vast in dienst is bij een club kost
van de witwasketen en is net
geen 100.000 euro – 50.000 is
het lastigste om te bewijzen.
al duur betaald – en daar werkt
Veljkovic, een gangster en laat daar geen twijfel
hij een heel jaar voor.
over bestaan, kan dan wel zeggen dat hij her en
Die valse facturen zijn, om in voetbaltermen
der cash geld heeft betaald aan deze en gene,
te blijven, owngoals die de clubs hebben geals die beweren dat ze nooit iets hebben gekrescoord want die zitten zowel in de boekhouding
gen en dat ze van die constructies niet afwisten,
van de clubs als in die van Veljkovic. Overigens
wordt het woord tegen woord.
heeft Club ook zo’n deal afgesloten voor Mats
Het fijne van elk dossier zullen we nooit kenRits, die ineens bij zijn overgang van KV Mechenen omdat een aantal betrokkenen ongetwijlen van makelaar veranderde. Ook voor Ivan
feld al een minnelijke schikking hebben afgeTrickovski werd die piste bewandeld en de eersproken. Bovendien is het niet zeker of het
ste keer dat die techniek in Brugge werd toegeOpenbaar Ministerie in alle gevallen de vervolpast was bij het ontslag van Georges Leekens in
ging zal eisen, maar gezien de publiciteit die
2013.
Operatie Zero kreeg, wordt verwacht dat er verEen veroordeling voor witwas is niet alleen
schillende processen zullen volgen.
een dure affaire want daar staan geldboetes op,
Het goede nieuws is ook, aldus een mens
en gevangenisstraffen, al of niet met uitstel. De
met kennis van zaken, dat de strafrechter de
vraag is ook wat er met de straks veroordeelde
bewijslast mag wegen en andere elementen
actieve bestuurders moet gebeuren. Als het Belmee mag nemen in zijn beoordeling van fout
gisch profvoetbal het meent met de grote
of niet fout. De kans op veroordelingen is dus
schoonmaak is royeren de enige mogelijkheid.

