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Dinamo Boekarest
wil Toama en Sarr

De Europese exploten van Standard wekken
niet enkel in de grote voetballanden interesse
op. Ook in Roemenië bijvoorbeeld lonken ze
naar de Rouches. Mircea Rednic, trainer van
Dinamo Boekarest én ex-Standardspeler, zei
letterlijk in de Roemeense pers: «Toama en
Sarr zullen tijdens de winterstop naar Dinamo
komen.» Dinamo hengelt al sinds deze zomer
naar Toama, Sarr wordt wellicht moeilijk haal-
baar.
Standard van zijn kant zou zijn oog laten vallen
hebben op doelman Danut Dumitru Coman
(29, 1m80), een vrije speler, nadat hij in conflict
kwam met club Rapid Boekarest. Naast zijn
blessuregevoeligheid zouden ook zijn hoge ei-
sen — de reden waarom hij in conflict ligt bij Ra-
pid — een probleem kunnen vormen. Naar ver-
luidt vraagt Coman een tekenpremie van
400.000 euro en een salaris van 500.000 euro.
Overigens dingt ook Bordeaux naar Comans
eisen. (WDK/AR)

Broer Akpala
test bij Charleroi

Aanvaller Victor Akpala, broer van Club Brug-
gepits Joseph, is op proef bij Charleroi. Onder-
zoek wees uit dat Mujangi-Bia met een spier-
scheur in de bil drie weken out is. (VLJA)

Vrancken traint Boffin
Wouter Vrancken is trainer van Danny Boffin
bij eersteprovincialer Nieuwerkerken. De spe-
ler van KV Mechelen volgt bij de Limburgse club
Ronny Lowies op, die zelf zijn ontslag indien-
de. Vrancken leidt samen met Stefan Polleunis
de trainingen tot er een opvolger is gevonden. 

CLUBNIEUWS �

� ANDERLECHT Kanu heeft last van een
bloeduitstorting in de teen. Frutos volgde een
individueel programma, maar geen alarme-
rend nieuws. (MJR)
� CLUB BRUGGE Na Verlinden bleef nu ook
Mathijssen grieperig thuis. Blondel (verrek-
king dij) mag de looptrainingen opvoeren en
sluit heel binnenkort weer bij de groep aan. Ver-
meulen (gebroken arm) gaat volgende week
een laatste keer op controle. Bij groen licht is hij
weer inzetbaar. (JKB)
� STANDARD De winterstage in Valencia zal
plaatsvinden van 2 tot 10 januari en twee nog
af te sluiten oefenwedstrijden omvatten. (AR)
�AA GENTRuiz, Azofeifaen Foley kregen een
snipperdag. Thompson (spierscheur) is over
een tiental dagen weer inzetbaar. (DGHG)
�RC GENKBailly (bil) hervat vandaag. Caillet
en João Carlos sloten aan. Alexheeft de indivi-
duele oefeningen al hervat. (SML)
� CERCLE BRUGGE Sergeant (enkel) is inzet-
baar. De Smet hervat misschien vandaag. Por-
tier is geschorst. (FDG)
�G.BEERSCHOT In het crematorium van Ant-
werpen wordt nu zaterdag afscheid genomen
vanCois Geeraerts, die jarenlang speler en ook
even trainer was van Beerschot. Geeraerts
overleed vorige week op 81-jarige leeftijd.
(KDC)
� DENDER De Braziliaan Pierre José Osvaldo,
centrale verdediger/middenvelder, blijft twee
tot drie weken op proef.  (VLJA)
� BERGEN Cordaro beperkte zich tot lopen.
Zijn dijspierletsel is niet ernstig, want er was op
de echografie niks te zien. Dahmaneen Jaygin-
gen voluit. Jarjuen Brahami trainden in de zaal.
(VLJA)
� TUBEKE Forschelet liep een kleine spier-
scheur op in de dij. Hij moet een tiental dagen
rusten. Beynié is er tegen Charleroi opnieuw bij
na een weekje schorsing. (VGH)

�Ze Roberto, speler van Bayern München, wil
graag priester worden � 

TOM DIEUSAERT IN ARGENTINIË

ZIJN WIL IS WET
Maradona is God in Argentinië en zijn wil is wet.
Diego heeft er nooit een geheim van gemaakt dat
hij ooit de nationale ploeg wilde leiden. Als de am-
bitieuze Hugo ‘Ego’ Sánchez bondsocach van Mexi-
co mag worden — wat heeft die al bewezen als trai-
ner? — waarom dan Diego niet? 

BONDSCOACH IS OVERBODIG
De Argentijnse ploeg heeft zoveel talent en per-
soonlijkheden dat een trainer overbodig wordt.
Met spelers als Messi, Riquelme, Agüero, Tévez en
Mascherano is een trainer met een tactisch plan
misschien een fout idee. De trainer moet bij de spe-
lers respect afdwingen. En Maradona heeft charis-
ma te over. ‘Mystiek’, noemen ze het in Argentinië.
Manchester United-aanvaller Carlos Tévez liet in
een eerste reactie al wel optekenen dat «Diego met
zijn hoofd zal moeten leren denken in plaats van
met zijn hart en dat hij niet mee op het terrein mag
als de ploeg wat minder draait».

GEEN ANDERE OPTIE
Er was geen andere. Er waren twee andere valabe-
le kandidaten voor de post toen Alfio Coco Basile er
de brui aan gaf. De eerste, Miguel Angel Russo, is er
(nog) niet klaar voor. Russo, die twee jaar terug met
Boca Juniors de Copa Libertadores won, staat nu
aan de leiding van de competitie met San Lorenzo.
Hij is een rustige, hardwerkende en weinig charis-
matische man. Daar houden de Argentijnen niet
van. De tweede kandidaat, Carlos ‘de Onderkoning’
Bianchi, is zonder twijfel de meest gelauwerde Ar-
gentijnse trainer. Hij veroverde tientallen titels,
waaronder twee keer de Intercontinentale beker
met Vélez Sarsfield en Boca Juniors einde jaren ne-
gentig. Maar Bianchi heeft zich teruggetrokken uit
het professionele voetbal en gaat alleen in op de
beste voorstellen. De kniebuiging van de bondsbo-
bo’s was blijkbaar niet diep genoeg. 

VOORZITTER DEUGT NOG MINDER
Peetvader Julio Grondona heeft de touwtjes van het
professionele voetbal in handen sinds het WK van
1978. Er is niets dat deze man van zijn post kan krij-
gen: hij is praeses is van een corrupte pyramide. Zo
bestaat er op clubniveau in Argentinië nog steeds
een pre-Bosman-transfersysteem waarin obscure
managers eigenaar zijn van spelers en clubvoorzit-

ters gekozen worden door de harde kern van hoo-
ligans in ruil voor privileges. Grondona heeft twee
zonen (Humberto en Julio jr.) die elk voorzitter zijn
van een club (Arsenal en Talleres de Córdoba) en
die meezetelen in het selectiecomité. Voor de
Grondona’s is Maradona een makkelijkheidsoplos-
sing. De fans zijn tevreden en als Diego mislukt,
hebben zij niets fout gedaan. 

BILARDO ALS
TECHNISCH ADVISEUR
Het is ondertussen al weer van 1990 geleden
dat Argentinië nog tot in de halve finale van een
WK geraakte. Men wil de succesformule van
toen herhalen door Diego te koppelen aan ex-
trainer Carlos Bilardo als ‘technisch advi-
seur’. Bilardo, in de jaren zestig en zeventig
een beenharde verdediger van Estudian-
tes La Plata, maakte school met defen-
sief en tactisch voetbal maar werd toch
wereldkampioen in 1986 en vice-
kampioen in 1990. Sinds de finale tegen Duitsland
in Milaan, haalde hij als trainer geen enkele trofee
meer. Hij liet zijn haar rood verven, ging aan de slag
als voetbalcommentator op tv en tekende daar on-
verstaanbare schema’s op het bord. Detail: Bilardo
is peter van de dochter van Humberto Grondona. 

TYPISCHE ARGENTIJN
De Argentijnen bewonderen Diego niet, maar ze
identificeren zich met hem. «Maradona is de incar-
natie van de typische Argentijn, met de deugden en
gebreken», zegt psycholoog Paulo Arielinsky. «Hij is
ongedisciplineerd, labiel van karakter, warmbloe-
dig, patriottistisch en rebels. Tegen de gevestigde
waarden.» Maradona is bovenal authentiek. Mara-
dona liet zich inderdaad nooit voor de FIFA-kar
spannen. Hij zal ook niet gauw — zoals Beckenbau-
er of Pelé — reclame gaan maken voor een krediet-
kaart. Hij heeft een tattoo van Che Guevara op de
arm en gaat voetballen op 3.000 meter hoogte om
Bolivia en het hoogtevoetbal te steunen.

TIJD OM EENS GOED TE LACHEN
Er is nog meer dan anderhalf jaar te gaan tot het
WK van Zuid-Afrika. De kans dat Diego deze perio-
de volmaakt, is onbestaande. In zijn vorige trainers-
job bij derdeklasser Deportivo Mandiyú won hij
drie matchen van de 23. Maar de Argentijnse selec-
tie zal zich met de vingers in de neus kwalificeren
voor het WK en ondertussen kan er op en naast het
veld goed gelachen worden.

‘PLUISJE’ WAS NOCHTANS GEEN EVIDENTE KEUZE

Waarom Maradona
bondscoach werd

De sportieve wereld reageerde de voorbije weken met ongeloof op het bericht dat
Diego Armando Maradona, waarschijnlijk de beste voetballer ooit, tot bondscoach
van Argentinië is gebombardeerd. Hoe kan het dat dezelfde figuur — met zijn gou-
den kettingen, zonnebril, blik bier binnen handbereik — die tot voor kort in de tri-
bunes luidruchtig de nationale ploeg stond te animeren, nu zelf aan het roer mag
staan? Zeven redenen waarom Maradona gisteren tegen Schotland op de bank zat.

Diego Armando Maradona debuteerde gisteren
als Argentijns bondscoach tegen Schotland. AFP

Afgelopen speeldag kwam dé verrassing niet van de
zondagtoppers, maar wel van ergens in de stille Kem-
pen, op de purperen hei. Daar stond een eenzaam

Kuipke, met een Sterke Jan erbij, en op vrijdagavond, tegen
AA Gent, stootte de parel verrassend door, naar de top van ‘t
klassement. En voor de rest: geen toeters en bellen, geen plui-
men in ‘t gat. Neen, doe maar gewoon, da’s al moeilijk ge-
noeg. Ik ben zelf geboren en getogen in Mol, hartje Kempen.
En vaak krijg ik de vraag: «Wat is dat toch met de Kempen,
wat zit er daar in ‘t grondwater?» Awel, we weten het zelf
niet, misschien is dat wel de clou. Kempenaars zijn de eer-
sten om eigen succes te relativeren. Natalia zweeft als een
échte souldiva glamoureus door ‘t land maar ondertussen
staat ze met beide voeten in ‘t mulle zand. En zij is niet de eni-
ge. Kate Ryan, Hadise, Guy Mortier, Tom Van Dyck, Tom Boo-
nen, Bart Wellens, Bobbejaan Schoepen en ga zo maar door.
Er komen vele visjes uit de Kempische kweekvijver. Maar hoe
komt dat? Is het de kerncentrale in Mol die iedereen doet
stralen? Is het ons microklimaat waardoor het bij ons in de zo-
mer ietsje heter is? Is het omdat de Hollanders zo dichtbij wo-
nen? Een Kempenaar zou zeggen: «Het is wa da tis, nie mieër
of nie minder.»

Jan Ceulemans is nu al 250 wedstrijden trainer bij Wester-
lo. Welke trainer bij ons in eerste kan dat nog zeggen? Ter-
wijl andere clubs rekening houden met de morele 

verplichting van ontslag wanneer de ploeg vierkant draait,
blijven de Kempische keikoppen gewoon verder doen. «Laat

ze maar zeggen en laat ze maar doen, wij gaan hard werken
en heel misschien worden we dan kampioen!» Da’s de men-
taliteit. Altijd nuchter en bescheiden. En goed of slecht, de
waarheid wordt gezegd, hard als ‘t moet, zacht als ‘t kan. En
als blijkt dat we ergens de besten in zijn, dan zal je ons horen.
Dan stappen we uit de schaduw van de grootstad en zijn we
‘zoe fieër as ne gieter’! Westerlo was altijd een grijze muis en
spelen tegen Westel was een match die moest gespeeld wor-
den, tout court en zonder speciallekes. Maar nu schittert de
parel. De Caje uit Lierke Plezierke heeft uit de schijnwerpers
kunnen timmeren aan z’n ploeg. En met Mr. Kempen Jefke
Delen als kapitein, terreinverzorger en allrounder Nand als
hapklare brok voor Man Bijt Hond, paradijsvogel Maurice
Engelen als eresupporter en géén voorzitter (!), is ‘t er altijd
‘dikken ambiance’. «Ik hoop da welle dees volhouwe tot Nie-
vejoar, dan zen welle gerust», zei de Caje na afloop.

Al stunt Westerlo volgend weekend tegen RSCA, deze
ploeg zal zich voor eind mei nooit uitroepen tot kampi-
oen. Hooguit naakt in sauna Hezemeer in Laakdal.

Maar geloof me, één keer het zover is, is ‘t kot te klein en ga je
in de Reflex een feestje zien als nooit tevoren. Tenminste,
da’s wat ik ervan denk, maar ja, ik ben een Kempisch boe-
renmieke, dus neem dit maar met een serieuze korrel wit
zand. En tot slot: hoe schoon nog de wereld, de zomerse hei,
de Kempen is hier op Aarde de hemel voor mij. Jehan en Pe-
trick, het Zilvermeer, de Galaxy Studios, KVC Westerlo en
Juul Kabas, het hoort er allemaal bij.

De stille Kempen Be
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Everton ontdekt talenten met computerspel
Everton FC gaat spelers van achter de
computer scouten. Via een compu-
terspel, dan nog. De club van Fellaini
heeft een  exclusieve deal gesloten
met de makers van Football Mana-
ger, het populairste voetbalmana-
gerspel, voor het gebruik van hun
databank. Die bevat scoutingsgege-
vens van meer dan 370.000 spelers.

Football Manager (vroeger Cham-
pionship Manager) is een spel waar
de ‘gamer’ in de huid kruipt van ma-
nager van een club, naar Engels mo-
del. In tegenstelling tot bij andere ga-
mes kan hij zijn spelers niet zelf be-
sturen. Hij is beperkt tot wat een trai-
ner kan: de tactiek bepalen, tactisch
ingrijpen tijdens een match,  spelers
moed in praten, spelers scouten en
transfers doen, trainingsmethodes
uitstippelen voor A-kern en jeugd...
Net echt dus. Maar het strafste aan
het spel is, volgens kenners, de data-
bank. Topclubs als Man United en
Chelsea houden het spel aandachtig
in het oog. Maar Everton is de eerste
club die echt met de databank aan de
slag gaat. Talenten ontdekken van
achter de computer, dus. Want dat
kan in FM. Ibrahimovic, Aguëro, Jô,
Saviola, Kaká, noem maar op. Gamers
kenden de toptalenten al, nog voor ze
hun grote doorbraak forceerden. 

De databank van Football Manager
omvat gegevens van meer dan
370.000 spelers, in meer dan vijftig
landen. Verzameld door duizenden
voetballiefhebbers. Geen professio-
nals,   maar wel meer mensen dan
welk ander scoutingsnetwerk ook. In
de database staan niet alleen de feite-
lijke info (geboortedatum, lengte, ge-
wicht, talenkennis, palmares...),
maar ook de zwakke en sterke pun-
ten van de spelers. Een dertigtal at-
tributes, van passing tot vista over
duelkracht, staan gequoteerd op een
schaal van 1 tot 20 — heus niet zo voor
alle 370.000, maar wel de belangrijk-
ste. Bovendien is er nog een extra
troef: alle spelers hebben ook een
quotering voor hun potentieel. Van 1
tot 200. Zo scoort een talent als Wit-
sel in de nieuwste versie 170 op 200.
Voer voor topclubs dus,  die in het
spel draaien op spelers met waardes
tussen 160 en 200. 

Bakircioglü
In België is Kortrijktrainer Hein Van-
haezebrouck bekend met het spel.
«Football Manager zit goed in me-
kaar», zei hij dit weekend op Prime.
«Hun database is indicatief, maar wel
een goeie basis om op verder te wer-
ken. Ze bevat in ieder geval meer info
dan google — dat ik Bakx via die weg

vond, was eerder toeval. Ik weet dat
topclubs gebruik maken van FM. Ik
zelf speel het niet — ik heb daar geen
tijd voor. En ik weet ook niet of ik het
mijn scouts ga aanraden. Je moet er
feeling mee hebben.» O ja, Football
Manager creëerde de voorbije jaren
ook misplaatste hypes rond bepaalde
spelers: jongens waar je buiten FM
nooit nog iets van hoorde. Zo was
Kennedy Bakircioglü (nu Ajax) een
wereldtopper in een versie van enke-
le jaren terug, een overdreven quote-
ring. En zo zijn er nog honderden
voorbeelden. Benieuwd ook of de
nieuwe generatie FM-talenten ooit
Europa of misschien wel België haalt.
Moet  Marco Jhonnier Perez, een 18-
jarige spits van FC Chico in Colombia,
niet dringend worden gescout? Of
nog eentje: Christian Benitez, 22, en
scorend aan de
lopende band in
Mexico?  (KTH)

Football Mana-
ger 2009
Ontwikkeld
door Sports In-
teractive en
Sega
Te koop voor:
+/- 50 euro

Leko en Chavez winnen van Zidane
Ivan Leko en Daniël Chavez speelden maan-
dag in het Marokkaanse Fèz een benefiet-
wedstrijd  voor  landen waar er grote armoe-
de heerst. De Vrienden van Ronaldo namen
het op tegen de Vrienden van Zidane. Ronal-
do’s ploeg -met Leko en Chavez elk een helft
in de ploeg- won met 6-5.  «Er heerst veel
honger en armoede in de wereld. Als prof-
voetballers een beetje kunnen helpen, mo-
gen ze die kans niet laten liggen. Bovendien
is het altijd meegenomen om eens in een elf-
tal met een wereldster als Ronaldo te kun-
nen aantreden. Hij is weliswaar nog altijd
niet volledig hersteld, maar draafde toch de
eerste twintig minuten op om het project te
ondersteunen. Ikzelf speelde de eerste helft
en Daniël Chavez kwam de tweede helft in
mijn plaats», vertelde Leko, gisteren terug in
brugge. 
Chavez was in de wolken met de uitnodiging

voor deze wedstrijd, voor 25.000 toeschou-
wers. «Ik scoorde niet, maar drie kwartier op
het terrein lopen, vond ik al een eer op zich»,
lachte hij. (JKB) 

RONALDO STOPT MOGELIJK MET VOETBALLEN
Ronaldo houdt het mogelijk voor bekeken als profvoetballer. Dat liet de
32-jarige Braziliaanse spits verstaan in een gesprek met de Gazzetta
Dello Sport. In februari liep hij een kruisbandletsel aan de linkerknie op
met een operatie als gevolg. In juni liep zijn contract bij AC Milan af.
Sindsdien zit hij zonder club. «Ik weet nog niet of ik verder speel of
stop», zegt Ronaldo, die maandag 22 minuten meespeelde in de bene-
fietwedstrijd van de armoede in Fez en nog heel wat overtollige kilo’s
meesleepte. «Ik heb geen haast. Eerst wil ik volledig hersteld zijn.» Re-
cent sloeg Ronaldo een aanbieding van Siena af. Hij werd ook gelinkt
aan Paris Saint-Germain en Manchester City en Flamengo in Brazilië.

Afgelopen weekend overleed Fons Bas-
tijns op 61-jarige leeftijd aan de gevol-
gen van ALS. Maar de oud-aanvoerder

van Club Brugge is lang niet de enige
speler die met de ongeneeslijke ziekte
te maken had. Uit onderzoek blijkt dat
voetballers tot zeven keer meer kans
zouden hebben om de zeldzame aan-
doening te ontwikkelen. De medische

wereld staat voor een raadsel.

WIM DEGRAVE

Veel te vroeg, Bastijns was slechts 61, moest Club Brug-
ge afscheid nemen van een van zijn grote helden. De ex-
aanvoerder van blauw-zwart kampte al enkele jaren
met ALS, een mysterieuze en ongeneeslijke spierziekte
die wel meer sportlui treft. 
Ook bij Jan Plessers, 23 en inmiddels gestopt met voet-
ballen, werd ALS vastgesteld. De neef van ex-Standard-
speler Gerard kreeg het slechte nieuws drie jaar geleden
te horen. «Jan stond op het punt om door te stoten naar
het tweede elftal van PSV», doet zijn broer Raf het ver-
haal. «Tot hij plots een terugval kende. Daarna is hij naar
KVSK United gegaan, maar ook daar kon hij de hoge ver-
wachtingen niet waarmaken. Hij moest naar het twee-
de elftal, waar het van kwaad naar erger ging. Hij voelde
zich moe, had last van spierpijn en viel soms gewoon
omver op training. Ik heb hem regelmatig in de kleedka-
mer zien wenen, omdat hij wist dat er wat aan de hand
was. ‘Ik wil wel, maar ik kan niet’, zei hij. In samenspraak
met de trainer hebben we dan beslist dat hij niet meer
zou voetballen tot het duidelijk was wat er scheelde. Hij
heeft niet meer gevoetbald.»
Jan bleek ALS te hebben (voluit: amyotrofische late-
raalsclerose), een aandoening waarbij motorische ze-
nuwen in het ruggenmerg en de hersenstam langzaam
aan afsterven. Het gevolg: krachtvermindering in de le-
dematen, moeilijkheden met slikken, spraak- en adem-
halingsproblemen. Ondanks de fysieke aftakeling blij-
ven patiënten met ALS op mentaal vlak honderd pro-
cent lucide. Dat maakt de ziekte extra confronterend,
want ALS valt niet te genezen. De meeste patiënten
overlijden enkele jaren na de diagnose omdat finaal de
longen het laten afweten. 
«Met de opbrengst van een benefietwedstrijd zijn we
naar China geweest voor een behandeling met stamcel-
len», vertelt Raf. «De dokters hier hadden ons dat noch-
tans afgeraden. Het is bijzonder duur en de behande-
ling zit nog in een experimentele fase, maar je begrijpt
dat we ons aan elke strohalm vastklampen.»
De toestand van Jan is er intussen niet op verbeterd. 

Nog twee Belgen
En Jan is niet de enige. Ongeveer 6 mensen op 100.000
hebben ALS. Alleen: bij sportlui, en voetballers in het
bijzonder, lijkt de ziekte veel vaker voor te komen. 
Vorige maand werd in Firenze een benefietwedstrijd

georganiseerd voor Stefano Borgonovo, een 44-jarige
ex-speler van Fiorentina en AC Milan. Borgonovo moest
in 2005 ophouden met voetballen met dezelfde klach-
ten als die van Jan Plessers. Een Italiaanse onderzoeks-
rechter, die naar doping speurde,  vond 40 voetballers
die  aan de ziekte waren overleden. In België gingen Ro-
ger Dierckx (van 1968 tot ‘81 bij Lierse, in 1990 op 44-ja-
rige leeftijd overleden) en Claude Bissot (ex-Charleroi
en FC Luik, in 1996 op 48-jarige leeftijd overleden) Bas-
tijns vooraf.

Vermoedens
Een vreemd toeval, of is er meer aan de hand? De Itali-
aanse neuroloog Chio stelde zich dezelfde vraag en ver-
zamelde informatie over ruim 24.000 spelers die tussen
1970 en 2001 in de Serie A en B aan de slag waren. Hij
kwam tot de onthutsende conclusie dat de Italiaanse
voetballers tot zeven keer meer kans hadden op ALS.
Als mogelijke verklaring schoof Chio een aantal hypo-
theses naar voren: veelvuldig koppen of tackelen, chro-
nisch gebruik van doping, het gebruik van pesticides op

het veld, ... Vermoedens, maar geen feiten. Hoe de vork
precies aan de steel zit, weet niemand eigenlijk.
«We kennen het mechanisme niet, maar ALS lijkt inder-
daad vaker voor te komen bij mensen die hard sporten»,
zegt professor Jan De Bleecker van het UZ Gent. «Niet al-
leen bij voetballers. In Amerika wordt ALS bijvoorbeeld
de ziekte van Lou Gehrig genoemd, naar een legendari-
sche baseballer uit de jaren ‘30 die eraan overleden is.
Chio is bij mijn weten de enige die het verband met voet-
ballers heeft onderzocht. Er is in elk geval nog bijko-
mend onderzoek nodig om dat te bevestigen.»
Ook naar een oorzaak, gesteld dat het verband er wel
degelijk is, blijft het gissen. «8 procent van de gevallen is
genetisch te verklaren», zegt De Bleecker. «Bij de ande-
ren is de oorzaak absoluut onduidelijk.» De medische
wereld staat voor een raadsel, de sportwereld evenzeer.
De Italiaanse voetbalbond trok al 150.000 euro uit voor
research. Borgonovo heeft een stichting opgericht in
een poging het mysterie rond de ziekte te ontrafelen.
Sommige spelers uit de Serie A hebben al voorgesteld
om 1 procent van hun loon aan de stichting af te staan.

NA OVERLIJDEN FONS BASTIJNS: VOLGENS ONDERZOEK LIGT KANS 7 MAAL HOGER

A.L.S. ZIEKTE DIE VOORAL
VOETBALLERS TREFT

Stefano Borgonovo (ex-Milan) met Ronaldinho voor zijn benefietwedstrijd. AP

Fons Bastijns: overleden. VDB

Jan Plessers leeft met ALS. Kos

Roger Dierckx (Lierse) toen hij
ziek was. Kos

Charleroi-speler Claude Bissot.
Publi-Press
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