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Breed getackeld

Vanhaezebrouck bolt niet
rustig uit omdat contract
bij AA Gent afloopt
Hein Vanhaezebrouck wil in
de thuiswedstrijd tegen
Racing Genk voluit gaan.
Speculaties over zijn toekomst wuift hij weg. ‘Ik ben
bezig met AA Gent.’
Het contract van Vanhaezebrouck (58) bij AA Gent loopt af,
maar dat belet hem niet om de
toekomst voor te bereiden.
“Het is niet omdat je de beker
hebt gewonnen dat je moet stilstaan. Er zijn nog zes wedstrijden, er komt ook een nieuw seizoen aan. Wij moeten lessen
trekken en stappen zetten naar
de toekomst toe. Ik denk niet:
nog een paar weekjes en dan
ben ik ervan af.”
Zelf lost de coach weinig over
zijn situatie. “Op een bepaald
moment zullen we wel communiceren, maar je hoeft het hele
proces van de onderhandelingen niet constant te becommentariëren. Wij zijn niet gehaast, al
willen we ook niet slenteren. Of
ik al gecontacteerd ben door andere clubs? Ik ga daar geen antwoord op geven.”
AA Gent zal het in de play-offs
zonder Laurent Depoitre en
Andrew Hjulsager moeten
doen. Beiden hebben een
scheur in de kuit. Andere spelers zoals Vadis Odjidja, Matisse
Samoise en Tarik Tissoudali liepen wat ‘blikschade’ op in de

bekerfinale. “Ik zie geen reden
om die spelers aan de kant te
houden. Het is niet dat we ze
moeten sparen voor de finale
van de Conference League. We
hebben een sterke reeks neergezet, dat gaan we niet zomaar
weggooien. Ik wil die matchen
winnen. Dat gevoel heb ik ook
bij de groep. Zij trainen gretig,
zij willen het seizoen absoluut
in schoonheid eindigen.”
Zondag tegen Genk hoopt
Vanhaezebrouck op veel volk.
“De beker wordt op het veld gedragen, er zijn signeersessies
met spelers en fotomomenten.
Wij gaan proberen om er een
galamatch van te maken.” (RN)

Jupiler Pro League

Coach Hein Vanhaezebrouck
knuffelt doelman Davy Roef na
de gewonnen bekerfinale in
Brussel. © PHOTO NEWS

Lorin Parys:
'De Pro League
zal instaan voor
de bijkomende
kosten'

Lorin Parys, CEO van de Pro
League, reageerde tevreden.
“De Pro League zal instaan voor
de bijkomende kosten. In deze
fase van de competitie gaat iedereen op het veld tot het uiterste. Het spreekt voor zich dat
we ook naast het veld deze inspanning dan doen.” (BELGA)

Speeldag 1

Champions' play-offs
Club Brugge - Antwerp
Union - Anderlecht
Europe play-offs
KV Mechelen - Charleroi
AA Gent- Racing Genk
Barrages
RWDM - Seraing

zo 13.30 uur
zo 18.30 uur
za 20.45 uur
zo 16.00 uur
za 18.30 uur

Stand
Europe play-offs

Champions' play-offs
1. Union
2. Club Brugge
3. Anderlecht
4. Antwerp

0 39
0 36
0 32
0 32

Cycling Vlaanderen

V

Het peloton rijdt van Antwerpen naar Oudenaarde in de voorbije Ronde Van Vlaanderen. Aan de top van
het Belgische wielrennen woedt intussen een strijd om macht en geld. © PHOTO NEWS

Extra cameraman
tijdens play-offs na farce
De Pro League zal tijdens de
play-offs een extra cameraman
voorzien. Na Cercle-AA Gent,
een wedstrijd op de voorlaatste
speeldag van de reguliere competitie, was er commotie ontstaan. De cameraman moest
het eerbetoon aan Miguel Van
Damme filmen en miste daardoor het eerste doelpunt. De
VAR kon niet vaststellen of er
sprake was van buitenspel.
De Pro League, de KBVB, Eleven Sports en Mediapro zaten
daarom samen. Op tafel lag de
inzet van de VAR en de technologische hulpmiddelen.

Hans Vandeweghe
Sportjournalist
@hansvdw

1. AA Gent
2. Charleroi
3. KV Mechelen
4. Racing Genk

0 31
0 27
0 26
0 26

anuit het kabinet van de Vlaamse minister
cvba van één topfiguur van de nationale koepel is mij
van Sport, Ben Weyts, kwam gisteren een
nooit duidelijk geworden.
mededeling dat de inspectie financiën van de
Waar gaat dit nu echt over? Dit gaat over de rol van
Vlaamse overheid de geldstromen in het wiel- nationale koepels en hun Vlaamse en Franstalige
rennen en meer in het bijzonder rond de
vleugels en wie wat doet. De volledige Belgische
door Vlaanderen gesubsidieerde bond Cysport heeft zich geconfirmeerd aan de staatshervorcling Vlaanderen gaat onderzoeken.
ming en stuurt de sport aan vanuit de regionale vleuWaar gaat dit over? Een maand of zo terug
gels. Samen bemannen die de nationale bond, die
heeft de zittende CEO van Cycling Vlaanderen zijn
voor de grote kampioenschappen als een soort uitontslag ingediend. Vertegenwoordigers van de natiozendbureau fungeert.
nale koepel Belgian Cycling (vroeger Koninklijke
Logisch, gezien de overweldigende Vlaamse
Belgische Wielrijdersbond) hadden in de raad van
dominantie in de topsport en al helemaal in het wielbestuur de begroting van Cycling Vlaanderen afgerennen. De voetbalbond en het boven alle wetten
keurd. Ondertussen hadden dezelfde bestuurders
verheven voetbal is daarop de enige uitzondering.
een audit afgeblokt toen die dieper wilde ingaan
De nationale wielerbond wil graag een minivoetbalop de financiële transfers tussen Vlaanderen en de
bondje zijn. Het is meer dan symbolisch dat de
nationale bond.
KBWB op de terreinen van de KBVB in Tubeke een
CEO Frank Glorieux was na vijf en een half jaar al
nieuw opzichtig bondsgebouw heeft gebouwd.
die bemoeienissen vanuit de nationale koepel beu.
Dat uitgerekend de Vlaamse inspectie financiën
Het personeel én drie externe beonderzoek zal voeren naar wat
stuurders schaarden zich achter
met het subsidiegeld voor Cycling
hem. Het personeel werd al snel
Vlaanderen is gebeurd, spreekt
De eerste opdracht
het zwijgen opgelegd en werd beboekdelen. Het komt geen movan
Belgian
Cycling
dreigd met ontslag. Glorieux is in
ment te vroeg. Al jaren weten
is enkele topfiguren
zijn opzegperiode en mag verSport Vlaanderen (toen Bloso) en
trekken als hij een geheimhouhet ministerie van Sport wat er
verrijken en
dingsclausule ondertekent en
gaande is. Al jaren weten ze hoe
optreden als
niks lost over het reilen en zeilen
Vlaams belastinggeld wordt doorveredeld reisbureau
binnen Cycling Vlaanderen, Belgesluisd naar de nationale koepel
gian Cycling en aanverwante
om daar een zogezegde topsportvzw’s.
werking op poten te zetten.
Dat reilen en zeilen binnen de wielerbonden is
Sport Vlaanderen had al veel langer aan de alarmeigenlijk vrij simpel en ik kan het weten, want ik was
bel kunnen trekken en meer controle eisen op de
ook CEO (toen heette dat nog algemeen directeur)
1,3 miljoen euro van het Vlaamse geld dat door de
van wat dan nog Wielerbond Vlaanderen was.
nationale koepel wordt uitgegeven. Bij het personeel
Ik ben ontslagen in 2014. De aanleiding was een
van de nationale ploegen zijn meer dan tien creditcolumn in De Standaard over snowboarders, echt
cards in omloop die zomaar geld afhalen van de
waar. Mijn hoofd lag al op het kapblok kort na mijn
Vlaamse rekeningen. De technische sportwerking
aanstelling in 2011 omdat ik had aangedurfd de topbinnen de nationale koepel, waar hardwerkende en
sportwerking (betaald met Vlaams geld) op te eisen
capabele mensen zitten, is evenwel ondergeschikt
als bevoegdheid voor de Vlaamse bond. (Men kan
aan de eerste opdracht van de KBWB: enkele topdaar voor of tegen zijn, de staatshervorming is nu
figuren verrijken en optreden als veredeld reiseenmaal wat ze is.)
bureau voor zijn bestuurders en zijn sponsors.
Mijn situatie zou er niet op beteren toen ik erHet is te hopen dat de Vlaamse inspecteurs diep
achter kwam dat onze Vlaamse bond voor zijn leden- gaan. Als ik een tip mag geven: bevraag ook de sponrenners 250.000 euro te veel betaalde aan verzekesors hoe en waar ze dat sponsorgeld storten. Bekijk
ringen en dat bedrag precies overeenkwam met wat
de rekeningen van de vzw Be Cycling. Bekijk de
de verzekeraar betaalde aan sponsoring aan de
vzw’s die nog steeds in sommige provincies worden
nationale koepel. Ik schreef een nieuwe tender uit
gebruikt en misbruikt. Verplicht een Chinese muur
en dezelfde verzekeraar en zijn makelaar haalden
tussen de Vlaamse en nationale wielerstructuren.
de tender met een bod van 300.000 euro lager. De
Zet Cycling Vlaanderen onder curatele en zorg ersponsoring bleef dezelfde. Of het percentage veranvoor dat Glorieux kan terugkeren, want hij en zijn
derde dat werd afgeroomd van die sponsoring via de
team hebben de laatste jaren prima werk geleverd.

