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Arnaud ‘Mogi’ Bayat

stukken aan beide zijden ter staving, er zijn ver-
klaringen door ontvangers van het zwart geld 
en er zijn de hoge sommen.

Een tweede luik, minder omvangrijk dan het 
eerste – minder groot moet nog blijken – draait 
rond  Arnaud Bayat, bij ons beter bekend als 
Mogi, de makelaar die in België in geen tijd de 
nummer één werd. Laten we wel wezen, de 
man ís een onmogelijke  kruising tussen een 
koala en een dodelijke gifspin. Hij zou beter uit 
ons voetbal verdwijnen en zijn broer Mehdi 
meenemen, maar de aanklachten tegen zijn 
persoon worden heel lastig om te bewijzen. 
Tenzij…

In de meeste verdachte transacties van Bayat 
wordt de term ‘minstens deels � ctieve bemid-
delingsovereenkomst’ gehanteerd. Dat impli-
ceert dat het gerecht moet bewijzen dat de fac-
tuur voor een deel correct is en voor een ander 
deel niet. Begin maar te bewijzen dat 700.000 
euro te veel is betaald, in een wereld waarin 
een makelaar makkelijk 10 procent en meer fac-
tureert als hij voor het juiste bedrag een speler 
op het juiste moment bij een andere club kan 

stallen.
Overigens gaat het in het ge-

val van Bayat haast altijd om een 
commissie op de verkoop van 
een speler. Nooit draait het om 
een waanzinnige 1,5 miljoen 
euro voor scouting bij een inko-
mende transfer zoals Club Brug-
ge met Dejan Veljkovic (onder 
de valse naam Uros Jankovic). 
Bayat factureerde overigens met 
zijn Belgische bvba Creative & 
Management Group, netjes ge-
vestigd op zijn woonadres in 
Lasne.

Een ander verwijt aan het 
adres van Bayat is dat hij voor 
valse Afrikaanse attesten zou 
hebben gezorgd om transfers 
van spelers te vergemakkelijken. 

Ook dat wordt een hele lastige om te bewijzen, 
althans het aandeel schuld van de clubs hierin. 
Idem voor betwiste contracten voor scouting in 
Frankrijk met de International Sports and Foot-
ball Management SA in Martelange, een Luxem-
burgs bedrijf op naam van Bayat.

Dat Mogi Bayat zal bloeden in deze a� aire is 
duidelijk. Hoe groot de schade zal zijn – van een 
tik op de vingers over een dading met de � scus 
en een boete tot een echte veroordeling en ge-
vangenisstraf – is niet duidelijk. De andere par-
tijen (clubs) waarmee hij die contracten heeft 
afgesloten lijken vooralsnog gerust in de zaak. 
Tenzij Bayat na een maand in de gevangenis 
toch is beginnen te spreken. En dan luidt dé 
vraag: wie heeft hij meegenomen in zijn val?

K
V Mechelen is zaterdag niet komen 
 opdagen op het veld van OH Leuven. 
Niet uit schroom, want dat had natuur-
lijk ook gekund, daags na de publicatie 
van het ontwerp van strafvordering in 
Operatie Zero. Als club verantwoorde-
lijk zijn voor een derde van de mis-
drijven – en meer dan de helft van de 
direct bewijsbare – je zou voor minder 
even niet gezien willen worden.

Maar met de a� aire-Veljkovic had het dus 
niks te maken. Het is al langer bekend dat cog-
nitieve dissonantie in Mechelen tot kunst is ver-
heven. Dit is een ander bestuur, luidt het riedel-
tje. Alsof Mechelen niet staat waar het nu staat, 
veilig in eerste klasse, alsof Mechelen niet bete-
re spelers heeft kunnen betalen die het anders 
niet had kunnen betalen, precies door al dat 
 gesjoemel.

Neen, KV Mechelen is niet naar Leuven ge-
bust omdat KV Mechelen het niet eens is met 
de afspraken rond covidbesmettingen. Een nor-
male procedure had kunnen zijn: de wedstrijd 
spelen onder voorbehoud en dan naar de be-
voegde juridische instanties 
trekken met een klacht, en als 
ze daar hun zin niet kregen ten 
slotte naar het Arbitragehof 
voor de Sport, altijd prijs daar. 
KVM bleef gewoon thuis. De 
chaos in het Belgische voetbal 
is nog nooit zo compleet ge-
weest. Als dat geen forfait-
nederlaag wordt, is het hek 
van de dam.

Inmiddels ligt het ontwerp 
van strafvordering in Operatie 
Zero komende van de federale 
magistraat, 77 pagina’s lang, 
op straat. Enerzijds zijn er de 
quasi-binnenkoppers, haast al-
lemaal met Dejan Veljkovic als 
betrokken partij: onrealistisch 
hoge facturen voor niet-gele-
verde diensten. Daartegenover staat de zwarte 
boekhouding van Veljkovic, waarin wordt uitge-
legd voor wie dat geld moest dienen.

Dit zijn quasi-binnenkoppers, met de nadruk 
op quasi, want alle beschuldigden zullen ener-
zijds ontkennen dat ze witgewassen geld heb-
ben gekregen en anderzijds argumenteren dat 
die diensten wel degelijk zijn geleverd en dat 
het niet verboden is handel te drijven met – 
weze het tien én dan nog schimmige – bedrijf-
jes. Ten slotte spreekt in het nadeel van de be-
schuldigden dat er nog een derde partij heeft 
bekend: Luc Anthonissen, de Bel� us-kantoor-
houder die er geen graten in zag om wekelijks 
gigantische sommen cash aan Veljkovic te over-
handigen. Er zijn bewezen transacties, er zijn 
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De schade voor voetbalmakelaar Mogi Bayat in Operatie Zero is nog onduidelijk. © PHOTO NEWS

De Bruyne stelt Lukaku volledig 
in de schaduw tijdens topper

De ploeg van Pep Guardiola 
heeft een curieus patroon ont-
wikkelt: het seizoen traag begin-
nen om aan het einde van het 
kalenderjaar in versnelling te 
gaan. In augustus liet het de su-
percup aan Leicester en verloor 
het de eerste competitiewed-
strijd bij Spurs. Maar sinds de 
tweede competitienederlaag 
eind oktober thuis tegen Crys-
tal Palace heeft het alle wedstrij-
den in de Premier League ge-
wonnen. Inmiddels staat het 
dertien punten voor op Chelsea 
en elf op Liverpool.

Europees kampioen Chelsea 
was zaterdag met een doel naar 
Manchester gekomen: winnen. 
Elk ander resultaat zou het ein-
de van Thomas Tuchels kampi-
oensdroom zijn. Opmerkelijk 
genoeg had Tuchel Kai Havertz 
op de bank gehouden, de aan-
valler die de winnende tre� er 
tegen City had gescoord in 
Champions League-� nale. De 
Duitser vertrouwde op Hakim 
Ziyech, Christian Pulisic en Ro-
melu Lukaku, maar dit aanval-
lende trio faalde. Vooral Luka-
ku miste scherpte.

Het was een andere Rode 
Duivel die de show stal: Kevin 
de Bruyne. In de zeventigste mi-

nuut kreeg hij een bevlieging 
waarbij hij N’Golo Kanté van 
zich afschudde en de bal op 
technisch begaafde wijze vanaf 
twintig meter in de hoek krul-
de. Het was een verdiende zege 
van een ploeg die artistiek voet-
bal combineert met een enor-
me werklust en speelplezier.

“We willen altijd spelen,” be-
weerde Guardiola, “ook al heb-
ben we maar elf, twaalf spelers. 
Dat is genoeg voor ons.” De op-
merking van de Catalaan leek 

Het is half januari en 
de Premier League lijkt al 
beslist. Na een krappe zege 
tegen Chelsea stevent 
 Manchester City af op zijn 
vierde titel in vijf jaar.

‘We willen altijd 
spelen, ook al 

hebben we maar 
twaalf spelers. Dat 
volstaat voor ons’

PEP GUARDIOLA
COACH MANCHESTER CITY

een steek te zijn naar Arsenal, 
dat de Premier League ertoe 
wist te beweren om de 
Noord-Londense derby uit te 
stellen omdat het slechts der-
tien spelers beschikbaar had. 

De gretigheid van City, waar 
de dartelende Bernardo Silva 
wekelijks uitblinkt, staat ook in 
schril contrast met Manchester 
United. Op allerlei fronten pas-
seert City de stadsrivaal. Afge-
lopen week werd bekend dat 
het voor het eerst in de geschie-
denis een grotere winst heeft ge-
maakt dan United: 682 miljoen 
tegenover 591 miljoen euro. 

Vrijwel elk kampioensjaar 
eindigen de teams van Guardio-
la dik in de 90 punten, 100 zelfs 
in 2018, terwijl Alex Fergusons 
United nooit verder kwam dat 
92. Het nadeel: het ontbreken 
van spanning in de top van de 
Engelse competitie. (VK)

Nainggolan ziet ‘perfecte wedstrijd’ 
van Antwerp tegen Carolo’s
Radja Nainggolan had niet veel 
geluk met zijn doelpogingen, 
maar was met het middenveld 
van Antwerp wel heer en mees-
ter tegen een zwak Charleroi. 
Het werd uiteindelijk 3-0.

De Carolo’s speelden volgens 
Nainggolan met hun speelstijl in 
de kaart van The Great Old. 
“Charleroi probeerde hoog 
druk te zetten, maar met 
 Michael Frey hebben we voor-
in iemand met wie we dat kun-
nen uitspelen via de lange bal.”

Michel-Ange Balikwisha en 
Manuel Benson konden daar-
van pro� teren. “Zowel Benson 
als Balikwisha was één tegen 
één belangrijk. Frey kon twee 
keer scoren op hun assists en 

daarna maakten we de 3-0 op 
counter”, zag Nainggolan. “Ik 
geloof dat we hier de perfecte 
wedstrijd hebben gespeeld. Als 
ploeg hebben we goed verde-
digd, ook de aanvallers en de 
middenvelders. Zo namen we 
hun aanvallende middenvel-
ders in de tang.”

Frey genoot van zijn twee 
goals. “Voor een spits is dat be-
langrijk. Ik denk dat hij het jam-
mer vond dat hij gewisseld 
werd. Een spits wil uiteraard die 
hattrick, maar Samatta deed het 
ook goed én scoorde.”

Nainggolan zou erna niet 
naar concurrent Anderlecht 
 kijken. “Neen, ik ga thuis wat 
chillen met de kinderen.” (SDG)

Radja Nainggolan na de zege 
van Antwerp: ‘We namen hun 
aanvallende middenvelders 
in de tang.’ © PHOTO NEWS

Cercle Brugge-coach 
niet tevreden na 15 op 18
Cercle Brugge zette 2022 in 
 zoals het 2021 eindigde: met een 
driepunter. Sinds de komst van 
Dominik Thalhammer totali-
seerde groen-zwart 15 op 18, 
met de zege in de laatste partij 
onder Yves Vanderhaeghe erbij 
zelfs 18 op 21. Toch maakte die 
fameuze reeks de Oostenrijkse 
coach gisteren niet echt blij.

“Dit was zonder meer onze 
zwakste prestatie sinds ik hier 
ben”, besefte Thalhammer na 
de 0-2 in Eupen. “Amper pres-
sing, veel afval in de opbouw. 
Hier kunnen mijn jongens niet 
tevreden mee zijn. Waarom we 
er niet in slaagden de wedstrijd 
met de juiste focus aan te vatten 
is me een raadsel. Misschien 

kwam het door de omstandig-
heden. De geruchten over al 
dan niet uitstel van de partij zijn 
niet bevorderlijk voor een jong 
team. Gelukkig liep het niet fout 
af. We bleken fysiek sterker en 
pakten niet onverdiend de vol-
le buit.”

De afwezigheid door een 
 positieve covidtest van Rabbi 
Matondo, in december dé man 
in vorm bij Cercle, verklaarde 
natuurlijk wel een en ander. 
“Matondo is met zijn o� ensieve 
� itsen een belangrijke speler 
voor ons, maar dat zijn Leo 
 Lopes (geschorst) en Edgaras 
Utkus (geblesseerd) eveneens”, 
bedacht Thalhammer. “Volgen-
de week moet het beter.” (LUVM)

Schreuder 
beducht voor 
luid hosanna

Hij was naar eigen zeggen blij 
over de manier van voetballen. 
“We hebben de afgelopen tien 
dagen behoorlijk wat progressie 
gemaakt”, zei Alfred Schreuder 
van Club Brugge. “Dat is prettig 
om te zien als trainer.” Dat het 
uiteindelijk máár 2-0 werd te-
gen STVV had hij liever anders 
gezien. De kansen waren er 
nochtans voor Vormer, Dost en 
Mata. “We moeten daar beter 
mee omgaan”, besefte Schreu-
der. “Maar deze zege geeft 
vertrouwen. Ik zag dingen 
waarop we getraind hebben. 
Al moeten we kritisch blijven. Er 
mag geen hosannastemming 
ontstaan want er is nog een 
hoop te verbeteren.” (NP)

Manchester City 1

Chelsea 0

Man City-ster Kevin De Bruyne schiet naar het doel van Chelsea, 
Thiago Silva verdedigt met de handen op de rug. © REUTERS


