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Breed getackeld

Zesde toernooiwinst voor
Goffin na comeback
Zijn seizoen verliep moeizaam
tot dusver, maar David Goffin
heeft wel de zesde ATP-titel uit
zijn loopbaan beet. In Marrakech versloeg hij in de finale de
Slovaak Alex Molcan in drie sets
(3-6, 6-3, 6-3). De gravelpartij
duurde twee uur. Goffin moest
in de eerste set snel achtervolgen en stond ook in de tweede
2-0 achter, maar dan raakte hij
onder stoom.
De Belg verloor begin dit jaar
in Melbourne, tijdens een voorbereidingstoernooi op de Australian Open, zijn enige onderlinge duel met Molcan.
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David Goffin kan
niet lang genieten
van zijn zege,
deze week draaft
hij alweer op in
Monte Carlo

Financial Fair Play

Voor Goffin was het de eerste
finale van het seizoen, de vijftiende uit zijn carrière. Zijn vorige toernooizege dateerde van
februari vorig jaar toen hij de
beste was in Montpellier. Zijn
vier andere titels won hij in 2017
(in Shenzhen en Tokio) en 2014
(in Kitzbühel en Metz). (BELGA)

Verstappen kijkt lijdzaam
toe hoe Ferrari naar zege
rijdt in Melbourne
Nadat Max Verstappen in
Bahrein en Jeddah nog kon
duelleren met zijn grote
rivaal, zag hij hoe Charles
Leclerc in Melbourne in een
andere klasse reed. ‘Ferrari
is duidelijk beter.’
Blij was hij niet toen de eerste
micro onder zijn neus kwam.
“Je vraagt me wat dit betekent
voor de titelstrijd, maar ik denk
daar helemaal niet aan. Ik zou
al blij zijn als ik een grand prix
kon uitrijden. Dit is niet alleen
frustrerend, het is ook onaanvaardbaar.” Verstappen had het
over zijn motor die na 39 van 58
ronden de geest gaf. Weer een
probleem met de benzinetoevoer, zoals in Bahrein.
Kon hij in Bahrein en Jeddah
nog bikkelen met Leclerc, en
klopte hij in één van de twee races zelfs de Ferrari, dan bleef hij
gisteren kansloos. Sergio Pérez,
teamgenoot van de Nederlander, toonde geen frustratie bij
zijn analyse. “Dit is het eerste
weekend dat Ferrari duidelijk
sterker is. Allicht hebben ze met
de ontwikkeling van de auto
een betere keuze gemaakt.”
De auto van Verstappen en
Pérez is minder zuinig met de
banden dan de Ferrari. Vanaf
ronde twaalf al had Verstappen
klachten over een linkerband,
terwijl het de bedoeling was

met die harde band de helft van
de koers te rijden. Ongetwijfeld
een gevolg van het overgewicht
dat de Red Bull torst in vergelijking met de Ferrari.
Sportieve baas Helmut Marko
(Red Bull): “We werden hier op
ons nummer gezet. Het wordt
nog hard werken.”
Het was pijnlijk voor Verstappen hoe vlotjes Leclerc van hem
wegreed na dik tien ronden.
“Het leuke aan zo’n fantastische
machine is dat je nooit moet forceren”, zei de Monegask.
In het kampioenschap staat
Verstappen na twee nulscores
pas zesde. Veel ernstiger is zijn
deficit in vergelijking met Leclerc: al 46 punten. (JB)

Max Verstappens Red Bull
rookt hevig, vermoedelijk vanwege een brandstofprobleem.
© PHOTO NEWS

Abdi tankt vertrouwen in
marathon van Rotterdam
Bashir Abdi is als vierde geëindigd in de marathon van Rotterdam, die hij vorig jaar nog won
in een Europese recordtijd. Hij
klokte 2u05:23. De zege ging
naar zijn Nederlandse trainingsmaat Abdi Nageeye in 2u04:56.
“Ik ben altijd rustig gebleven,
alleen op de versnelling twee kilometer van het einde had ik
geen antwoord”, zei Abdi. “Ik
loop hier mijn derde tijd ooit
terwijl ik maar op 70 procent
zit, dus ik ben heel tevreden.”
In januari scheurde Abdi nog
zijn adductor. “Zes weken geleden had ik één wens: gezond

worden”, vertelde hij. “Het is
een donkere periode geweest
met veel twijfels. Kom ik nog terug op niveau? Als je mijn voorbereiding in rekening brengt,
vind ik deze prestatie even straf
als mijn Europees record.”
De Gentenaar blikte al even
vooruit naar de rest van 2022.
Zijn hoofddoel wordt het WK
van 15 tot 24 juli in het Amerikaanse Eugene. “Wereldkampioen worden zou de kers op de
taart zijn”, klonk het. “Eugene
is eigenlijk mijn enige grote doel
dit jaar, maar eerst goed herstellen van Rotterdam.” (BELGA)
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Sepp Blatter en Michel Platini tijdens een FIFA-congres in 2015. Later kregen beide voetbalbestuurders
een jarenlange schorsing. © EPA

fgelopen week koffie gedronken op een terte verdienen geld van de Champions League autoras in Cassis. Le Bistrot de Nino, zo heette
matisch bij de rijkste clubs uit de rijkste landen tehet etablissement. Op een miniterrasje, alsof rechtkwam, maar slechts 40 procent. Die andere 60
het voor hem en zijn gevolg alleen was geprocent werd op het veld verdiend.
concipieerd, zat een oudere man ook koffie
Met het verdwijnen van Platini hebben de grote
te drinken. Hij zat er al voor ik de koffie beclubs de klok kunnen terugdraaien: sinds 2018 is 70
stelde, zat er nog toen ik de koffie afrekenprocent van wat een club verdient in de Champions
de, en toen ik na anderhalf uur wandelen
League niet gerelateerd aan prestaties maar aan histerugkeerde om te lunchen zat hij er nog, maar nu
torische resultaten en de grootte van de thuismarkt
samen met een vrouw.
in mediarechten. Rijk werd slapend rijker.
Nino was mij aangeraden. Noblesse oblige. Een
Platini is ook de man die de Financial Fair Play
plek voor de beau monde van Cassis. Aan de muur
(FFP) liet uittekenen. Hij ging daarmee in tegen de
hing een grote foto van dezelfde oudere man van op trend om een club te kopen, gekke investeringen te
het terras toen hij nog in betere doen was, dertig
doen en vervolgens de club met schulden beladen
jaar en evenveel kilo’s geleden. Hij stond in de druil- van de hand te doen. Of een club kopen en zoveel
regen op een voetbalveld. Sokken half opgetrokken. investeren dat de thuismarkt ontwricht werd.
Hij droeg die mythische zwart-witte streepjes van
Het principe van de FFP was nobel: voetbalgereJuventus. “Est-ce que c’est lui?,” had ik de ober bij die lateerde uitgaven moesten worden gedekt door
eerste koffie al gevraagd. Je wist
voetbalgerelateerde inkomsten.
maar nooit. Oui, had die geantEen beetje verlies mocht: 5 milwoord.
joen euro over drie seizoenen, of
Platini probeerde
Michel Platini is wat dikker ge30 miljoen over drie seizoenen
worden. Hij zag er niet bepaald
als daar een kapitaalsverhoging
de grote clubs met
ongelukkig uit, terwijl dat wel had
tegenover stond. Nobel, zoals
hun puissant rijke
gekund na al die jaren in verplicht
gezegd, maar het heeft niet geballingschap. Het was de week
werkt. De FFP werd in de markt
eigenaars en hun in
dat zijn geesteskind, de Financial
gezet als een instrument om de
steen gebeitelde
Fair Play, ten grave werd gedrapariteit tussen de clubs te bevoralmacht aan de
gen. Het doet Platini oneer aan
deren, maar dat was het heledat hij de geschiedenis zal ingaan
maal niet. Waar de Amerikaanse
ketting te leggen
als de man die geld heeft ontvanprofsporten zes instrumenten
gen van FIFA-baas Sepp Blatter
hebben om competitief evenom zich geen tegenkandidaat te
wicht te bevorderen zou Europa
stellen voor het voorzitterschap. Platini was toen al
het klaren met een tipje op te lichten van de donkevoorzitter van de UEFA, maar hij wilde nog hoger en
re financiële sluiers van het voetbal? Kom nou. Blijdaarvoor had hij alle troeven in huis.
ven dromen.
Die afspraak en het (smeer)geld dat daarmee geZelfs die FFP is nu op de schop gegaan. De grote
paard ging was een gigantische blunder en heeft
clubs hebben verkregen dat ze 70 procent van hun
Platini de kop gekost. Als ik het had gedurfd hem
inkomsten mogen uitgeven aan salarissen. Dat is
aan te spreken – bijvoorbeeld als hij mij had herveel, heel veel zelfs, te veel. In de efficiënter beheerkend als de interviewer van twintig jaar geleden nade Amerikaanse competities draait de ratio omzetmens European Sports Magazines, quod non – dan
salarismassa rond de 55 procent. Ex-premier Yves
had ik mijn ongetwijfeld indrukwekkend openingsLeterme maakte zich daar afgelopen zaterdag in
statement alvast klaar. Ik had hem gezegd dat het
een gesprek met Het Laatste Nieuws zorgen over. Dat
jammer was dat hij zich in de val had laten lokken.
is nergens voor nodig want het systeem dat hij met
Maar dat hij verder alleen maar de juiste beslissinhard en ziel heeft bewaakt als chief investigator van
gen heeft genomen in die acht jaar Europees voorde onderzoekskamer van de Financial Fair Play
zitterschap. En dat zijn opvolger, in tegenstelling tot
werkte ook niet.
hijzelf, een handpop is van de rijke clubs.
Dat had ik Platini ook nog willen zeggen. Dat de
Platini was de man die heeft geprobeerd om de
FFP een amechtige poging was om een markt te regrote clubs met hun puissant rijke eigenaars en hun
guleren die niet gereguleerd wil worden. En dat we
in steen gebeitelde almacht aan de ketting te leggen. ooit in Europa het Amerikaans model krijgen. En
Zo zorgde hij ervoor dat niet langer de helft van het
dat die Superleague onvermijdbaar is.

