
De Braziliaanse stervoetballer
Ronaldinho was gisteren in Flo-
rence blikvanger in een oefen-
wedstrijd tussen Fiorentina en
AC Milan. De opbrengst van
deze benefietwedstrijd gaat
naar wetenschappelijk onder-
zoek naar een spierziekte die
gemakkelijker oud-voetballers
zou treffen. Gisteren ver-
scheen voor de wedstrijd oud-
voetballer Roberto Baggio op
het veld. Hij duwde  de rolstoel
met daarin de verlamde  oud-
voetballer Stefano Borgonovo
(44). Die werd getroffen door
deze spierziekte Amyotrophic
Lateral Sclerosis (ALS). 
Ronaldinho toonde zich op het
veld en lijkt nu weer helemaal
op de weg terug.  «Ik hoop dat
ik binnenkort weer de nummer
één van de wereld kan zijn.
Sinds mijn komst naar Milaan
werk ik dag in, dag uit aan mijn
vorm. 2008 heeft me weinig
gebracht, zowel qua speelmi-
nuten als qua prijzen. Maar als
ik in 2009 gewoon fit blijf, dan
ding ik zeker mee naar de Bal-
lon d’Or (wereldvoetballer van

het jaar, red.).» Die prijs won hij
al tweemaal in zijn carrière
(2004 en 2005), maar daarna

ging het bij Barça bergaf door
blessures, privéproblemen en
te veel feestjes.  (WDK)
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Mpenza scoort 
zijn eerste goal
voor Plymouth

Emile Mpenza heeft de ban gebro-
ken bij zijn club Plymputh Argyle. De
ex-Rode Duivel scoorde in de reser-
venmatch tegen Reading (3-3) zijn
allereerste doelpunt voor de Engel-
se tweedeklasser. Plymouth staat
op dit moment vijfde in het Engelse
Championship. Mpenza kwam op
tien matchen nog maar drie keer in
actie in het eerste elftal, goed voor
in totaal 36 minuten. (WDK)

CLUBNIEUWS �
� CLUB BRUGGE Vanavond om
19.30 uur speelt men vriendschap-
pelijk bij eersteprovincialer SK Eer-
negem. Daerden en Van Heerden
komen aan de aftrap. De 17-koppi-
ge A-kern (zonder de zeven afwezi-
ge internationals) wordt aangevuld
door belofte Vandenheede. (JKB)
�KV MECHELENoefent vrijdag (19
uur) tegen een selectie van spelers
zonder contract. (JBS)
� BERGEN Roussel (hersenschud-
ding) moet enkele dagen rusten.
Hatchi kreeg een infiltratie in de
knie. (VLJA)
� FCV DENDER Vanavond wordt
om 19.30 uur geoefend tegen VW
Hamme. De toegangsprijs be-
draagt 5 euro. De abonnementhou-
ders mogen het duel gratis bijwo-
nen. De Libische spits Elmughrady
speelt zaterdag een interland tegen
Congo en wordt volgende week te-
rug in Denderleeuw verwacht om
verder te onderhandelen over zijn
contract. (VLJA)
� GERMINAL BEERSCHOTEen de-
legatie van het Engelse Fulham
bracht gisteren een bezoekje aan
het Kiel om de samenwerking met
GBA te evalueren. Voorlopig zijn
beide partijen tevreden over het
partnership. De Engelsen zijn wel
niet meteen van plan om nog extra
spelers (naast King en Owusu) uit
te lenen. Wamfor (contractuur)
mocht gisteren opnieuw lopen.
Vandaag probeert hij weer aan te
pikken bij de groep. (KDC)

Spanje blijft
ranglijst aanvoeren
Spanje blijft de ranglijst van de we-
reldvoetbalbond FIFA aanvoeren.
De Europees kampioen, komende
woensdag tegenstander van de
Rode Duivels in WK-kwalificatie-
groep 5, leidt voor Italië, Duitsland,
Brazilië en Nederland. België stijgt
vier plaatsen en is nu 51ste.
De Turken tuimelen van tien naar
dertien, terwijl Bosnië-Herzegovi-
na 75ste blijft. Armenië, dat zater-
dag de Belgen partij geeft in het Ko-
ning Boudewijnstadion, zakt van 98
naar 101, Estland is 137ste (-9).

• De nationale voetbalploeg onder
19 jaar heeft dinsdag in een kwalifi-
catieduel voor het EK 2009 met 0-5
(rust 0-3) gewonnen in en tegen
Estland. Eerder wonnen de Belgen
ook al met 1-2 van Kazachstan. Vrij-
dag spelen de jonge Duivels nog te-
gen Kroatië. De eerste twee van
elke groep stoten door naar de Eli-
teronde, waar de ploegen onderver-
deeld worden in zeven groepen van
vier. De winnaars stoten samen met
het gastland door naar het EK.

Bond zegt vandaag ja tegen ‘splitsing’
Vandaag neemt de Belgische voet-
balbond één van de belangrijkste
beslissingen uit zijn bestaan. Aan
de Houba    de Strooperlaan wordt
immers gestemd over de opsplit-
sing van de bond in een Vlaamse en
Waalse vleugel. Vanaf 1 januari
2009 zullen alle ploegen vanaf der-
de klasse dan tot een Vlaamse of
Waalse liga gaan behoren. De eer-
ste en -tweedeklassers blijven wel
nationaal spelen, maar hun jeugd-
ploegen worden dan wel weer
regionaal.

Dat de uitkomst van die stemming
positief zal zijn, laat geen twijfel. Er
valt immers geld te verdienen, veel
geld. Minister van Sport Bert An-
ciaux belooft jaarlijks immers 5,5
miljoen euro voor de federatie, lo-
kale clubs, jeugdopleiding en de
aanleg van kunstgrasvelden. Twee
miljoen zou naar de Vlaamse voet-
balliga zelf gaan, 1,5 miljoen euro
naar de clubs en de rest volgens an-
dere kanalen naar de jeugdwer-

king. Bovendien is er ook nog 50
miljoen euro (!) extra voor nieuwe
of te renoveren stadions. «Die sub-
sidies zijn ook de enige reden waar-
om we zouden ‘reorganiseren’»,
geeft bondsvoorzitter François De
Keersmaecker zonder verpinken
toe. «De bond staat er financieel
niet rooskleurig voor. Kwalificatie
voor het WK in Zuid-Afrika zou
onze zorgen kunnen tenietdoen,
maar daar kunnen we niet zomaar
vanuit gaan.»

Anderlecht
Dus wordt het bod van Anciaux met
beide armen aangenomen. Althans
door de Vlamingen. Voor de Walen,
die van het Waalse gewest al sinds
1999 75 miljoen euro steun kregen
op het vlak van infrastructuur,
hoeft het niet zo. Maar omdat de 24
leden van het Uitvoerend Comité
(het hoogste orgaan van de voet-
balbond) die morgen zullen stem-
men, onderverdeeld zijn in 14 Ne-
derlandstaligen en 10 Franstaligen,

is de uitkomst evenwel te voorspel-
len. «Bovendien zijn met Philippe
Collin van Anderlecht en Alain
Lommers van Bergen twee prof-
clubs aanwezig en die hebben al
besloten om vóór te stemmen», legt
ondervoorzitter David Delferière
uit. «Dat is een communautaire
stemming van 16 tegen 8.» 
Veel nadelen lijken aan een reorga-
nisatie niet verbonden. «Praktisch
verandert omzeggens niets voor de
clubs of de supporter», benadrukt
De keersmaecker. «Alleen bestaat
het gevaar dat de twee liga’s uit el-
kaar groeien en een andere regle-
mentering toepassen. Bovendien is
er ook het ‘probleem’ Anderlecht.
We kunnen hen niet verplichten te
kiezen tussen Vlaanderen en Wal-
lonië.» Dat wil ook Anderlecht niet.
«Wij zijn een Brusselse club, waarin
zowel Vlaamse als Waalse voetbal-
lers zich thuis voelen», liet mana-
ger Van Holsbeeck weten. «Het laat-
ste wat de voorzitter wil is dat ze
moeten kiezen.» (WDK)

«Bedankt voor
het welkom»
‘The eagle has lan-
ded’. Precies 65 da-
gen nadat Nicolas
Frutos naar zijn
thuisland Argentinië
trok om er te revali-
deren, zette hij gis-
teren terug voet op
Belgische bodem.
Praten wilde hij am-
per, zodat het raden
is naar de toestand
waarin de spits van
Anderlecht terugge-
keerd is. In de vol-
gende dagen moet
blijken of de paars-
witte ‘Goleador’ 
nu wel hersteld is. 

WOUTER DEVYNCK

Is hij fit? Zal zijn achillespees
het houden? Hoe kijkt hij tegen
de concurrentie met Bulykin
aan? Leeft hij überhaupt nog?
Allemaal vragen over Nicolas
Frutos waarmee wij al een tijdje
worstelden. De voorbije dagen
en weken sijpelden er wel aller-
lei (positieve) berichten door
vanuit Argentinië, maar geen
mens die nu eigenlijk wist hoe
de vork écht aan de steel zat. 
Dus gingen wij Frutos zelf gaan
opwachten aan de luchthaven
van Zaventem. Verwachte tijd
van aankomst: 18u35 met de
vlucht vanuit Madrid. Een half-
uurtje vroeger al spotten wij
materiaalman Charly Muson-
da, die op zijn gemak een bur-
ger verorbert bij het lokale Qua-
lity Burger Restaurant. Een tijd-
je later komt ook Gérard Wit-
ters, assistent van manager Van
Holsbeeck, in de aankomsthal
staan. De vlucht uit Madrid
landt uiteindelijk om 18u31. In
totaal vijf journalisten en twee
fotografen wachten geduldig

FRUTOS NA TWEE MAANDEN EINDELIJK TERUG IN BELGIË

tot Frutos zijn opwachting
maakt. 
Om 18u50 zien we eindelijk een
bekende kop, maar niet de ver-
hoopte spitse neus van Frutos.
Wel de onvermijdelijke lach van
een vermoeid ogende bonds-
voorzitter François De Keers-
maecker. Die keert terug van een
UEFA-congres in Genève. «Neen,
ik kom hier niet om Frutos op te
wachten», kan hij toch nog grap-
pen. En weg was hij. Dan om
19u01, eindelijk het langver-
wachte moment. Als vrouw Ro-
mina met dochtertje Sofia de
lobby betreedt, stormt de verza-
melde pers haar richting uit.
Manlief Nicolas volgt haar im-

mers op de voet, enkel geschei-
den door een karretje vol valie-
zen. Frutos - lichtjes ongescho-
ren, in trainingspak en de haren
los - ziet er vermoeid uit, maar
glimlacht. Lacht zelfs en steekt
zijn duim ostentatief omhoog.
Vervolgens neemt hij Witters in
een innige omhelzing. Tot de fo-
tografen vrouw en kind van na-
derbij willen kieken. Romina
protesteert fel en maakt duide-
lijk dat ze haar dochtertje niet op

de lens wil vastgelegd zien. Fru-
tos kijkt vermanend en de twee
fotografen richten algauw hun
aandacht terug op hem.

Persstop
Voor de rest blijft Frutos de
vriendelijkheid zelve en deelt
onderweg zelfs enkele handte-
keningen uit, maar praten, ho
maar. «Bonsoir», dat wel. En «ça
va» op de vraag hoe hij het stelt.
Om vervolgens te zeggen: «Vol-

gende week donderdag zal ik
meer uitleg verschaffen, maar
alleszins bedankt voor het wel-
kom.» De ‘persstop’ komt er naar
verluidt op vraag van Frutos zelf.
Morgen en overmorgen zal hij
onderworpen worden aan me-
dische testen. Mits hij fit blijkt,
zou hij maandag een eerste trai-
ning afwerken. Pas volgende
week donderdag zullen bijko-
mende inlichtingen verstrekt
worden over zijn situatie of zijn
interviews mogelijk. Tot dan is
het (bang) afwachten of Frutos
een hoofdstuk zal bijschrijven in
zijn medische encyclopedie of
hij de redder van Anderlecht zal
blijken te zijn.

‘ÇA VA’ EN ‘BONSOIR’
PAS VOLGENDE WEEK DONDERDAG
ZAL IK MEER UITLEG VERSCHAFFEN

Frutos blijft vriendelijk als fans 
opduiken voor een handtekening

De Argentijn,  in trainingspak en de haren los,  
begeeft zich vervolgens naar de aankomsthall

Hartelijke begroeting met Musonda,
de materiaalman bij Anderlecht

De spits wordt verder begeleid door
Witters, assistent van Van Holsbeeck 

Frutos sjouwt aan de bagageband zelf zijn valiezen 
en stapelt ze op een karretje
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Ronaldinho in benefiet voor patiënten met spierziekte

Ronaldinho groet de verlamde Borgonovo; Baggio duwt de rolstoel


