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HAZARD
verrast
leerlingen
op school

«Het is business, maar
moment is verkeerd»
NANTES CLAIMT TRANSFERGELD SALA NOG VOOR BEGRAFENIS:
IS HET VOETBAL MORELE GRENS KWIJT?

Foto RV

Knalt het voetbal voorbij alle
morele grenzen? Emiliano
Sala (28) is nog niet begraven
of Nantes claimt al zijn
transfergeld. «Zakelijk is er
een probleem, maar dit had
binnenskamers moeten
blijven.»
• BART FIEREMANS •

Plots stak hij zijn hoofd tussen
de gordijnen – surprise.
Eden Hazard heeft gisteren deelgenomen aan een workshop over
diversiteit en gelijkheid in een Londense school. De aanwezigheid van de Rode
Duivel was een verrassing voor de kinderen, bij wie de
monden openvielen toen Hazard ineens achter hen
stond. De Chelsea-ster staat bekend als een
kindervriend. (PJC)

Voetbalclub Nantes dreigt met juridische stappen als Cardiff niet binnen de tien dagen de
eerste schijf van de transfer van 17 miljoen
euro voor Sala betaalt, een overgang waarvan
de inkt amper droog was toen het vliegtuigongeluk plaatsvond. AA Gentpreses Ivan De
Witte, ook een expert in ‘human resources management’, vindt de timing van de claim erg
ongelukkig: «Dat is heel vroeg in het proces en
wijst op een gebrek aan empathie, op een
ogenblik dat het lichaam nog niet geïdentificeerd is. Voor mij is hier een morele limiet overschreden, en ik zou het jammer vinden als dat
typisch voor het voetbal zou zijn.»
Jesse De Preter, voorzitter van de recent opgerichte Belgische makelaarsvereniging Belgian
Federation of Football Agents (BFFA), en makelaar Stijn Francis van Stirr Associates hebben
meer bedenkingen over hoe het nieuws naar
buiten gekomen is. «Voetbal is business, maar
de timing is verkeerd, en dit had voor de vrouw
en de familie nooit zo gelekt mogen zijn», vindt
Francis. «Vorig jaar waren er ook wat ‘zaken’ bij
het plotse overlijden van Davide Astori bij
Fiorentina, maar toen is dat in alle sereniteit
en met respect naar de familie opgelost.» De
Preter zou het onkies vinden mocht Nantes zijn
claim naar buiten brengen om louter druk te
zetten: «Maar dat geloof ik niet. Toch had dit
binnenskamers moeten en kunnen blijven.»
Maar dat een plots overlijden van een pas
getransfereerde voetballer een zakelijk

probleem stelt, daarover zijn zij het allen eens.
De Witte: «De ene partij is een speler kwijt en
vreest geen geld te zien, de andere partij moet
betalen voor een speler die ze niet krijgen. Als
alles wat afgekoeld is, versta ik dat beide clubs
dan op een rustige en respectvolle manier de
zaak afhandelen, eventueel met een alternatieve oplossing of minnelijke schikking.»

Cardiff heeft brute pech
De Preter vermoedt dat Nantes gewoon de
juridische regels volgt om aanspraak te
kunnen maken op de transfersom. «Meestal
bevatten zulke contracten allerlei termijnen
over de registratie van de speler en de transfersom. Misschien had Nantes een maand
langer kunnen wachten voor die claim, maar
misschien was er nu al een juridische verplichting om een aanmaningsbrief te sturen. De
bestuurders van een club willen niet dat ze
later iets verweten kunnen krijgen.»
Francis vindt de zaak-Sala ook niet typisch voor
voetbal: «Bij overlijdens komt ruzie van de kinderen over transacties of de erfenis vaker voor.»
De Preter geeft een ander voorbeeld: «Stel dat
iemand een hartaanval achter het stuur krijgt
en die rijdt iemand dood en is zelf ook dood.
Dat is een ongelooflijk jammer ongeval waarbij
niemand schuld treft, maar er is wel een aansprakelijkheid. En de verzekering stuurt daar
dan brieven over. De zaak-Sala is nu heel emotioneel, maar over twee jaar kan het ook gaan
over wie heeft de juiste papieren op het juiste
moment ingevuld. Zo kan je het rationeel
zien.» Ook bij Sala is de vraag hoe de clubs zich

Geborgen lichaam
is dat van Sala
Het lichaam dat werd aangetroffen in het
wrak van het vliegtuigje met Emiliano Sala
(28) aan boord, is wel degelijk dat van de
voetballer. Dat bevestigde de politie van
Dorset rond middernacht. Het lichaam
werd eerder op een «zo waardig mogelijke
manier» uit het wrak gehaald, aldus het
reddingsteam. Pogingen om het vliegtuig
vanaf de zeebodem naar boven te tillen, zijn
mislukt vanwege het slechte weer. Het
geborgen lichaam (foto) wordt naar het Isle
of Portland in het zuiden van Engeland
gebracht, waar de lijkschouwer het zal
onderzoeken. Sala en piloot Ibbotson zaten
op 21 januari in het kleine vliegtuig dat op
weg was van Frankrijk naar Wales. Maar
het toestel verdween van de radar boven
het Kanaal. Zondag werd het op de bodem
van de Noordzee gelokaliseerd.
verzekeren voor zo’n overlijden. «Het is vrij
courant dat profclubs over blessures of overlijdens iets in de polis staan hebben», zegt De
Preter. Volgens Francis is dat «soms de reële
marktwaarde, soms iets minder». Hij denkt wel
dat Cardiff de transfersom zal moeten betalen:
«Juridisch-technisch zal dat redelijk zwart-wit
zijn. Het lijkt erop dat Cardiff brute pech heeft,
net zoals Club Brugge met François Sterchele
of Fiorentina met Astori.»

ADVERTENTIE

Van De Voorde wil weer
in België volleyballen
Red Dragon Simon Van De Voorde (29)
aast op een terugkeer naar België volgend
seizoen. De boomlange middenman
(2m08) volleybalt al sinds 2013 in het
buitenland, maar hij wil voortaan meer tijd
vrijmaken voor zijn gezin. Van de Voorde
kende vele sportieve successen en behaalde
in 2016 zilver in de Champions League met
zijn toenmalige club Trentino, waarmee hij
het jaar nadien ook vicekampioen werd in
Italië. Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn voor Van De Voorde.
Drie van zijn vorige clubs kampten met
zware financiële problemen. Van het
Italiaanse Latina en het Iraanse Paykan
Tehran heeft hij nog altijd geld tegoed en
het Poolse Stocznia Szczecin waar hij begin
dit seizoen speelde, ging een paar maanden
na zijn aankomst zelfs failliet. Sinds december maakt Van De Voorde het mooie weer
bij Siena in Italië. De middenman speelde in
eigen land bij Averbode (2008-’09) en
Maaseik (2009-’13). Van de Voorde gaat
deze zomer met de Red Dragons op jacht
naar een olympisch ticket. (MPM)
★ Janusz Gorski (Aalst) kwam niet in actie
in de topper tegen Maaseik. De Poolse
hoekspeler heeft opnieuw last van een contractuur in dezelfde kuit, maar op een andere plaats. Verder onderzoek moet uitsluitsel
brengen, maar Gorski is twijfelachtig voor
de bekerfinale van zondag. (BDT)

JUDOKA VAN TICHELT
SUCCESVOL GEOPEREERD
Dirk Van Tichelt werd in het AZ Monica in
Antwerpen succesvol geopereerd om de
gescheurde voorste kruisbanden van de
rechterknie te herstellen. De Beer van
Brecht liep deze blessure vorige maand op
tijdens de olympische stage in het Oostenrijkse Mittersill. Er wacht hem nu een revalidatie van een half jaar, waardoor hij zowel
het EK als het WK zal mislopen. Vermits de
puntentelling voor de olympische kwalificatie pas vanaf mei voor de volle honderd
procent in rekening wordt gebracht, acht de
olympische bronzen medaille van Rio 2016
het nog haalbaar om de Spelen van Tokio
2020 te halen. (LWK)
***

