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Breed getackeld

Parket trekt fraudeaanklacht
tegen Neymar in
Neymar hoeft geen straf meer te
vrezen in het proces rond zijn
transfer. Het parket had voor de
Braziliaanse stervoetballer aanvankelijk twee jaar cel en een
boete van 10 miljoen euro geëist.
Neymar stond op verdenking
van mogelijke fraude bij zijn
transfer in 2013 van Santos naar
Barça. Naast de aanvaller moesten ook zijn moeder en vader, die
ook zijn manager is, voor de rechter verschijnen, net als ex-Barcelona-voorzitters Josep Bartomeu
en Sandro Rosell, gewezen Santos-voorzitter Odílio Rodrigues en
enkele andere clubbestuurders.

€

Hans Vandeweghe

10 miljoen

boete werd aanvankelijk door
het parket geëist. Neymar moet
de boete nu niet betalen

Going to the Match

Het proces werd aangespannen door investeringsmaatschappij DIS. Die beschikte over 40 procent van de transferrechten van
Neymar, maar voelde zich bedrogen omdat de officiële transfersom van 57 miljoen euro veel lager was dan de 83 miljoen euro
die echt zou zijn betaald. (BELGA)

Rechtstreeks ticket
Champions League
ligt voor het grijpen
Het rechtstreekse Champions League-ticket ligt voor
onze Belgische topclubs
vanaf 2024 opnieuw binnen
handbereik. Dat danken we
vooral aan de prestaties van
Club Brugge en Union, maar
ook AA Gent en Anderlecht
zijn nog niet Europees
uitgeteld.
Een topweek was het nochtans
niet voor het Belgische voetbal in
Europa. Club Brugge verloor, Anderlecht en AA Gent raakten niet
verder dan een gelijkspel. Gelukkig was er nog Union. Door de
zege en groepswinst van de Brusselaars stijgt België naar plaats
acht op de coëfficiëntenranking
van de Europese voetbalbond
UEFA. Club Brugge had met zijn
stuntparcours natuurlijk eerder
al heel wat punten in het laatje
gebracht en ook Anderlecht en
Gent maken nog kans op overwintering, mits ze winnen op de
laatste speeldag.
Het maakt dat ons land dit seizoen al 9.200 punten wist te
sprokkelen voor de Europese coefficiënt; enkel Engeland, Spanje,
Duitsland en Italië doen beter. Zo
spreken we al van het beste Europese seizoen voor onze clubs
sinds 2017, en we zijn nog maar
eind oktober. Door de overwintering van minstens twee en maximaal vier Belgische clubs komen

Jupiler Pro League

daar sowieso nog een resem punten bij.
Op de ranking waren we Oostenrijk al even voorbijgestoken
en na deze week is ook Schotland
eraan voor de moeite. Zo klimt
België naar plaats acht in de
stand. Een rechtstreeks ticket
voor de Champions League in
het seizoen 2024-2025 lijkt daardoor zo goed als zeker.
Zeker omdat de deelnemers
uit Schotland en Oostenrijk er
niet beter of zelfs minder goed
voor staan dan onze ploegen.
Schotland dreigt na de winter
zonder clubs in Europa te zitten
en voor Oostenrijk kunnen enkel
Salzburg en Sturm Graz overwinteren. (JDKK)

De spelers van Union mochten
deze week nog maar eens
een Europese zege vieren.
© BELGA

Speeldag 15

Racing Genk - KV Mechelen
Zulte Waregem - Standard
Westerlo - STVV
KV Kortrijk - Cercle Brugge
Club Brugge - KV Oostende
Anderlecht - Eupen
Seraing - Union
OH Leuven - KAA Gent
Charleroi - Antwerp

gisteravond
za 16.00 uur
za 18.15 uur
za 18.15 uur
za 20.45 uur
zo 13.30 uur
zo 16.00 uur
zo 18.30 uur
zo 21.00 uur

Stand
1. Racing Genk
2. Antwerp
3. Club Brugge
4. Union
5. AA Gent
6. Standard
7. Westerlo
8. OH Leuven
9. Cercle Brugge

14
14
14
14
14
13
14
14
14

37
33
29
29
23
22
22
21
18

10. KV Mechelen
11. STVV
12. Anderlecht
13. Charleroi
16. KV Oostende
15. Eupen
15. Seraing
17. KV Kortrijk
18. Zulte Waregem

14
14
13
14
14
14
14
14
14

17
17
16
16
14
12
11
11
11

H

Standard-Anderlecht werd ontsierd door rellen. ‘Hooliganisme is nooit weggeweest.’ © PHOTO NEWS

et schilderij met die naam blijft hangen in het
rie The English Game. De storyline op IMDb (7,6 raLowry Museum in Manchester. Dat stond in
ting) is “Het verhaal van de uitvinding van het voetbal
een artikel op pagina twee van deze krant van en hoe het in sneltempo ’s werelds populairste spel
woensdag, naast een standpunt met #MeToo
werd door de klassen te overstijgen”.
in de titel, dus het kan zijn dat u deze pagina
Ergens naar het einde toe van de zesdelige reeks
heeft overgeslagen. Dat is jammer voor het
die begint in 1879 en historisch zeer accuraat is, gaat
standpunt, maar ook voor het artikel.
het mis. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen de Old
Going to the Match is een voetbalschilderij,
Etonians – een team van rijken en adel, amateurs dus
‘iconisch’, zo stond het in de kop. Nooit van gehoord.
– en Blackburn – een fabrieksploeg met arbeiders beHet schilderij van ene Laurence Stephen Lowry
taald om te voetballen, profs dus – gaat het talrijk opbeeldt het publiek uit dat naar een stadion stapt. Het
gekomen publiek met elkaar op de vuist.
is 1953. In gespreide slagorde haasten ze zich licht
Toen ik zondag de rellen zag tijdens Standard-Anvoorovergebogen richting de toegangspoorten van
derlecht en daarna de beeldverslagen van de oorlogsBurnden Park, het oude stadion van de Bolton Wantoestanden bij de bussen naast het stadion, was mijn
derers. De stad Bolton ligt ten noordwesten van Manreactie: wat als voetbal nooit de klassen was overstechester, midden in het antieke epicentrum van het
gen en een elitesport was gebleven? Of wat als voetbal
(Engels) voetbal.
de weg van de moedersport rugby was opgegaan?
Je ziet behalve mensen die naar het stadion wande- Een ruwe sport voor harde bolsters met blanke pitlen zonder elkaar de hersens in te
ten, een sport waar fans van twee
slaan, al weet je natuurlijk nooit
ploegen door elkaar kunnen zitwelke pyrotechnics ze in hun
ten, een sport waar een geoute
Wat als voetbal
tweedjassen en onder hun
homo de nummeréénref kon zijn?
maandverbanden hebben verWat als?
de weg van rugby
stopt, ook een houten tribune
Voetbal is al in de negentiende
was opgegaan?
waar al wat volk op zit. In de acheeuw een verkeerde weg ingeslatergrond roken de katoenfabriegen. De weg van bedrog, schwalEen sport waar fans
ken de lucht Engels grauw. Die
bes, matennaaaierij en omkoping.
van twee ploegen
zullen in de volgende decennia
De weg van mensenhandel, randdoor elkaar kunnen
allemaal sluiten, net als bij ons.
je slavernij soms, zoals de betaalIn het artikel stond dat het
de transfer. De weg van het geld,
zitten? Wat als?
schilderij ter veiling was aangeboastronomische salarissen en
den door de Engelse spelersvaktransfersommen. De weg van gebond, de Professional Footballers’
weld op het veld, met ruwe, geAssociation (PFA), want die had financiële problemene overtredingen. De weg van geweld in en buiten
men. Dat móét je vreemd vinden. Het gemiddelde
de tribunes, later noemde men dat hooliganisme.
salaris van een Premier League-voetballer, die alleDat hooliganisme is nooit weggeweest, hooguit af
maal lid zijn, bedraagt 50.000 pond (57.000 euro nu
en toe verdrongen. Het houdt maar niet op en hier in
het pond zo laag staat). Vijftigduizend pond en voor
België wordt het zelfs steeds erger. Het argument dat
alle duidelijkheid: pér wéék.
voetbal slachtoffer is als katalysator van de probleAls er één vakbond financieel uit de kosten moet
men waarmee de brede maatschappij te kampen
komen, dan deze. The Guardian had meer details. De
heeft, is nonsens. Voetbal is lang niet overal in de wePFA had zijn goededoelenorganisatie Players Founda- reld de eerste sport, maar ook in een land waar het
tion (PF) moeten afsplitsen op last van de Engelse fisde tweede, derde of zelfs vierde sport is, trekt het gecus. De PF en niet de PFA had geldzorgen. Maar dan
weld aan.
nog. Bon, eind goed al goed, het schilderij blijft in het
De cultuur rond dat spel is het probleem en die culmuseum waar het hing en dat heeft het gekocht voor
tuur zal je nooit meer veranderen. De oplossingen
9 miljoen euro met dank aan een donateur. Goed geliggen nochtans voor de hand: video-opnames van de
daan Players Foundation. Het werk werd in 1999 gesupportersvakken, zeer strenge geldstraffen, stadionkocht voor 2,2 miljoen.
verboden van minimaal vijf jaar, wedstrijden zonder
Het publiek in het schilderij is divers. Niet qua
publiek, gezichtsherkenning in het vak en bij de inkleur, het is 1953. Wel inzake afkomst, dat zie je aan
gang, en dat alles betaald door de profliga en de
de (bol)hoeden, petten en klakken van de mannen.
clubs. Het zou met voetbal moeten zijn zoals met het
Het beeld doet denken aan de uitstekende Netflix-semilieu: de vervuiler betaalt.

