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Breed getackeld

Hans Vandeweghe

Platoche

H et meest belangwekkende sportnieuws van 
het voorbije weekend (vrijdag al bekendge-
maakt, maar zaterdag in de media) was niet 
wat zich in de Vogezen of Lausanne of giste-
ren in de Alpen onder wielrenners afspeel-
de, wel wat in Bellinzona werd beslist in de 
voetbalcoulissen.

Daar, in het zuiden van Zwitserland, zijn 
Sepp Blatter en Michel Platini volledig vrijuit gegaan 
voor welke malversatie dan ook. Zoals daar zijn het 
afsluiten van bedrieglijke contracten, misbruik van 
vertrouwen, valsheid in geschrifte, witwaspraktij-
ken en oplichterij. De strafrechter in Bellinzona 
heeft brandhout gemaakt van de eerdere veroorde-
lingen van de ex-voorzitters van de Wereldvoetbal-
bond FIFA en de Europese voetbalbond UEFA.

Hoe ging dat alweer? Blatter en Platini waren aan-
vankelijk in 2015 door de FIFA geroyeerd voor het 
leven. Ze tekenden beroep aan bij het internatio-
naal sporttribunaal TAS en daar 
werd die veroordeling bevestigd, 
maar herleid naar zes jaar ver-
wijdering uit de voetbalbesturen. 
Voor beroep bij het TAS moesten 
ze naar een Zwitserse strafrecht-
bank. Daar voltrok zich in de 
tweede helft van juni de grote 
Platini en Blatter-show.

Een column over deze vrij-
spraak is niet meer dan terecht. 
Al was het maar om het journa-
listiek evenwicht te bewaren. 
Toen de twee heren voor het 
eerst voor de rechtbank moesten 
verschijnen, was dat wereldnieuws. De kranten 
wijdden er grote verhalen aan, de journaals en sites 
brachten het item met een beeldfragment en een 
stand-up van hun voetbalorakel, tijdschriften be-
richtten over het olijke duo dat zich had verrijkt op 
de nek van die arme voetballers en voetbalsters.

Zaterdag stond het nieuws in alle kranten onder-
aan de pagina. In het journaal heb ik niets gehoord, 
maar dat kan aan mijn vakantie liggen. De grote 
analyse over de grote vrijspraak was er alvast niet 
bij. Alleen L’Equipe gaf present. Van begin tot eind 
hebben ze elke dag bericht en zaterdag stond hun 
Platoche - de koosnaam van Michel Platini - op de 
één.

De vrijspraak werd afgelopen vrijdag 8 juli iets na 
tienen voorgelezen door de gri�  er van de recht-
bank in Bellinzona. 8 juli, daarvoor moet je L’Equipe 
lezen, is een beladen dag in de Franse sportgeschie-
denis. L’Equipe Magazine wijdde er de voorbije twee 
nummers aan.

8 juli 1982, veertig jaar geleden. In een bloedheet 
Sevilla wordt de halve � nale van de World Cup ge-
speeld door Frankrijk en West-Duitsland. Bij 1-1 lan-
ceert Michel Platini, dirigent bij les Bleus, Patrick 
Battiston. Die gaat alleen af op Harald Schumacher, 
de doelman van de Mannschaft en van 1. FC Köln. 
Schumacher - er is geen andere omschrijving moge-
lijk en het is terug te zien op YouTube - torpedeert 
Battiston buiten de grote rechthoek. Vandaag krijgt 
hij daarvoor onmiddellijk donkerrood en wordt hij 
minstens drie speeldagen geschorst.

Toen had rood ook gemoeten maar de Neder-
landse scheids Charles Corver was niet in zijn dagje 
en bevoordeelde al de hele wedstrijd de Duitsers. 
Hij � oot niet eens een fout terwijl het een regelrech-
te aanslag was. Een eerdere op artiest Bernard Ge-
nghini had hij ook al laten passeren. Beide spelers, 
de ene was de andere al komen vervangen, moes-
ten het veld verlaten. Lang verhaal kort: 1-1, na ver-

lengingen 3-3, strafschoppen… 
Daarin stopte Schumacher, die in 
minuut 56 van het veld had ge-
moeten, de beslissende straf-
schop. Oef, drie dagen later zou-
den de Duitsers kansloos 
verliezen van Italië.

Het was het eerste wat Plato-
che zei tegen L’Equipe: “Er zijn 
dan toch nog gelukkige achtste 
juli’s in mijn leven.” Om er aan 
toe te voegen dat hij klacht heeft 
ingediend bij het Frans gerecht 
tegen de FIFA en al wie hem het 
leven zuur heeft gemaakt. Ook in 

Zwitserland zal klacht worden neergelegd, onder 
meer tegen de FIFA en de UEFA die onder één 
hoedje zouden hebben gespeeld met het Zwitsers 
parket-generaal.

Wat er nu van aan was van die vier miljoen Zwit-
serse francs die Platini en Blatter in 1998 hadden 
afgesproken voor het raadgeverschap van de Frans-
man aan de Zwitser, wie zal het zeggen? Of het toe-
val was dat twee van de vier miljoen pas twaalf jaar 
na die afspraak is uitbetaald en toevallig net voor 
een herverkiezing van Blatter als FIFA-voorzitter? 
Wellicht niet.

Indien uw interesse is gewekt: Platini en wellicht 
ook Blatter gaan nu in de tegenaanval. Hun doel is 
de verwijdering van Gianni Infantino, de vroegere 
secretaris-generaal van Platini bij de UEFA, die zo 
maar ineens na de uitschakeling van Platini naar het 
voorzitterschap van de FIFA werd gekatapulteerd. 
Sport, en zeker voetbal, is soms veel spannender en 
verrassender naast dan op het veld.

Platini en wellicht 
ook Blatter gaan nu 
in de tegenaanval. 

Hun doel is 
de verwijdering 
van FIFA-baas 

Gianni Infantino

Michel Platini is erg gelukkig met zijn vrijspraak. © AFP

Ook op inkomend vlak staat 
er iets te gebeuren bij Genk. Zo 
moet Nicolas Castro, een 21-jari-
ge o� ensieve middenvelder van 
Newell’s Old Boys, de eerste zo-
merversterking worden. Genk 
toont eveneens interesse in Cas-
tro’s landgenoot Fausto Vera, al 
is die nog te duur. (BFA)

Thorstvedt en Bongonda 
vertrekken bij Genk
De transferzomer van Racing 
Genk is begonnen. Met Nicolas 
Castro van Newell’s Old Boys 
zijn ze zo goed als rond, terwijl 
de dossiers van Kristian Thorst-
vedt en Théo Bongonda in een 
afrondende fase zitten.

Genk sloot de stage in Alk-
maar af met een 3-2-nederlaag 
tegen FC Volendam. Thorstvedt 
ontbrak, want de Noor is in Ita-
lië om zijn transfer naar Sassuo-
lo af te ronden. Ook Théo Bong-
onda gaat de Cegeka Arena 
verlaten. De winger staat op het 
punt Al Ain in de Verenigde Ara-
bische Emiraten te vervoegen.

Nicolas Castro, 
een 21-jarige 
middenvelder van 
Newell’s, moet de 
eerste versterking 
worden

Red Panthers vlot naar 
kwart� nale WK hockey
Onze nationale hockeyvrouwen 
staan voor het eerst sinds 1981 
bij de beste acht op een WK. Na 
drie sterke poulewedstrijden in 
het Spaanse Terrassa wonnen 
de troepen van bondscoach 
Raoul Ehren de cross-over te-
gen Chili met ruime 5-0-cijfers.

Er stond druk op die wed-
strijd. Verliezen betekende een 
mislukt WK. Stephanie Vanden 
Borre (2), Charlotte Englebert 
(2) en Justine Rasir scoorden.

“Het is veel leuker hockeyen 
in Amstelveen”, aldus de 20-ja-
rige Hélène Brasseur. “In Ter-
rassa was het veld stroef, we 

bleven er geregeld haperen.”
Brasseur is een van de jonge 

toptalenten die zonder angst de 
strijd aangaat. “Wij nemen als 
jongeren onze verantwoorde-
lijkheid en dat is voor de meer 
ervaren speelsters zeer motive-
rend”, zegt ze. “Telkens hebben 
we er zo veel zin in.”

Dinsdag wacht in de kwart� -
nale Nederland. “Het wordt een 
zotte match in een uitverkocht 
stadion”, lacht Brasseur. “Vorig 
jaar op het EK speelden we 
goed tegen hen en intussen heb-
ben wij stappen gezet. Stunt-
werk is niet onmogelijk.” (WWT)

Tessa Wullaert probeert de bal 
te ontfutselen. © PHOTO NEWS

Red Flames blijven 
steken op gelijkspel 
tegen sterk IJslands blok

Vier oefenduels speelden de 
Flames in aanloop naar dit EK 
maar geen enkele keer begon 
België met de basiself die tegen 
IJsland aan de aftrap stond. Ser-
neels hoopte de snelheid voorin 
uit te spelen, maar van dat tac-
tisch plan kwam in de eerste 
helft weinig terecht. De IJslan-
ders toonden zich de gevaarlijk-
ste ploeg en kregen na ruim een 
half uur de kans om de score te 
openen. Na tussenkomst van de 
VAR ging de bal op de stip voor 
handspel van Davina Philtjens. 

De IJslandse nummer 9 Thor-
valdsdottir trapte evenwel te 
zwak, binnen bereik van Nicky 
Evrard. De withemden voerden 
de druk op, maar België kreeg 
kort voor de pauze een uitste-
kende kans. Dhont mocht aan-
leggen op pas van Cayman maar 
miste overtuiging.

Meteen na de herneming was 
Evrard opnieuw cruciaal voor 
de Flames. Jansdottir mocht na 
een knappe ren van dichtbij 
aanleggen maar stuitte op de 
Belgische goalie, die met de 

De Red Flames zijn hun 
tweede EK-deelname begon-
nen met een (halve) valse 
noot. In het piepkleine maar 
sfeervolle Manchester City 
Academy Stadium bleven ze 
zondagavond tegen IJsland 
steken op 1-1.

voet redde. Het bleek echter uit-
stel van executie. Meteen daar-
na moest Evrard zich toch om-
draaien na een rake kopbal van 
Berglind Thorvaldsdottir, die zo 
haar penaltymisser rechtzette. 

De Flames moesten komen 
en iets voorbij het uur kregen 
ook de Belgen een strafschop 
na een fout op Dhont. Justine 
Vanhaevermaet bleef rustig en 
maakte gelijk. IJsland reageerde 
met een kopbal van Brynjars-
dottir maar opnieuw stond 
Evrard pal. Goed tien minuten 
voor tijd toonde Wullaert haar 
klasse met een afstandsschot 
maar de IJslandse goalie zweef-
de het leer uit doel. Het bleek 
het laatste wapenfeit. (BELGA)
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