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Toplonen showbizz

00 Met de Belgische toptransfer 
heeft Chelseabaas en miljardair Ro-
man Abramovitch de bakens weer 
wat verzet in de Engelse competi-
tie: nooit eerder werd in de Premier 
League voor een 21-jarige speler zo 
veel geld neergeteld. 

“Naast de ethische bezwaren kan 
ik geen enkel sportief of economisch 
argument bedenken dat dit bedrag 
kan rechtvaardigen”, zegt Stefan 
Kesenne (Universiteit Antwerpen). 
“Hazard is geen Beckham of geen 
Messi aan wie je een wereldwijde 
merchandising kunt ophangen. Dat 
is dus puur weggesmeten geld en 
tekenend voor een competitie 
die steeds meer op Arabi-
sche sjeiks en Russische 
suikernonkels teert. 
Die hebben een za-
kenimperium dat 
geld opbrengt en 
daarnaast heb-
ben ze een hobby 
die hun zoveel mag 
kosten als het wil, als ze 
maar een beker winnen.”

“Het gevolg is dat er obscene be-
dragen worden betaald voor spelers 
die een heel seizoen op de bank zit-
ten. Maakt zo’n Abramovitch niets 
uit, zolang ze maar niet bij de con-

currentie spelen. Zelfs in het liberale 
Amerika kan dit niet. In het NBA-bas-
ket mogen clubs slechts een beperkt 
aantal spelers onder contract leggen. 
En bovendien gelden er salary caps 
of maximumbarema’s.”

Volgens professor Kesenne moe-
ten de grootste excessen nog ko-
men. “In India en China is er zich 
een nieuwe generatie miljardairs 

aan het vormen. Als die zich met 
de Europese competitie gaan 

bemoeien, is het hek helemaal 
van de dam. De 
UEFA moet hier-
tegen optreden. 
Niet alleen omdat 

dit miljardencircus 
het voetbal kapot-
maakt, maar ook om-

dat je met die weg-
gegooide miljoe-
nen heel veel jobs 
en economische 

welvaart kunt cre-
eren.”

Bemoeienis
Europarlemen-

tariër Ivo Belet 
(CD&V) pleit al 
jaren voor een 
beteugeling van 

de lonen en trans-
fersommen in het 
voetbal. Al geeft 
hij toe ook wel een 

De Britse voetbalclub Chelsea heeft Rode Duivel Eden Hazard voor 40 miljoen weggekocht bij zijn huidige 
ploeg LOSC Lille. De 21-jarige Belg strijkt bij de Londense vereniging een jaarloon van 10 miljoen euro op.

Voetbal 00Sporteconoom, politicus en cultuurfilosoof noemen Belgische toptransfer “obsceen” 

“Hazard kan Chelsea 
nooit 40 miljoen 
opbrengen. In tijden 
van economische crisis 
is dit knettergek en 
hemeltergend”, zegt de 
Antwerpse sporteconoom 
Stefan Kesenne. “‘t Is 
weggesmeten geld.” 

Toplonen sport (2011)

Toplonen managers

l l  Johnny Depp 56 miljoen
(acteur, foto)
l l  Taylor Swift  24,5 miljoen
(zangeres)
l l  Tiesto  18 miljoen
(deejay)
l l  Adèle 14,5 miljoen
(zangeres)
l l  Daniel Radcliffe 7 miljoen
(acteur)

l l  Tim Cook 300 miljoen
(Apple, foto)
l l Jamie Dimon 18 miljoen
(JP Morgan)
l l  M. Winterkorn  17,5 miljoen
(Volkswagen)
l l  Roch Doliveux 4 miljoen
(UCB)
l l  Didier Bellens 2,16 miljoen
(Belgacom)

l l Tiger Woods 57 miljoen
(golf, foto)
l l Kobe Bryant 40 miljoen
(basket)
l l Manny Pacquino 38 miljoen
(boksen)
l l Roger Federer 35,7 miljoen
(tennis)
l l Lionel Messi 24,5 miljoen 
(voetbal)

Schrapt De Lijn gratis vervoer voor senioren?

“40 miljoen euro voor 
Hazard? Knettergek!”

00 Is het gedaan met het gratis open-
baar vervoer voor senioren? En 
gaan mensen met een laag inkomen  
(Omnio-statuut) nog langer goed-
koop met bus of tram kunnen reizen? 
Het zijn vragen die bevoegd minis-
ter Hilde Crevits (CD&V) over twee 
maanden beantwoordt, als ze haar 
inkomstenplan voorlegt aan de rege-
ring. Volgens ingewijden zijn er voor 
de minister geen ‘heilige huisjes’ meer.

De Lijn zei gisteren, bij de voorstel-

Voor 20 juli moet minister van 
Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) 
een nieuw inkomstenplan 
voorleggen aan de regering. 
Dat bepaalde reizigers hun 
voordelen moeten opgeven en 
meer zullen moeten betalen, 
wordt met de dag duidelijker.

l l  De Lijn heeft vorig jaar twee 
miljoen reizigers minder ver-
voerd. Het aantal is gedaald van 
551 naar 549 miljoen bus- en 
tramgebruikers. De Lijn heeft 
ook vorig jaar al in zijn aanbod 
moeten schrappen. “Daardoor 
hebben onze bussen minder ki-
lometers gereden”, zegt Roger 
Kesteloot van De Lijn. “Minder 

kilometers betekent ook min-
der reizigers.” Voordeel: er is op 
die manier ook 1,4 miljoen liter 
brandstof minder verbruikt. “En 
dat zou nog beter kunnen”, vult 
Kesteloot aan. “Want elk jaar 
rijden onze bussen langs 7000 
wegomleidingen. Dat ons twee 
miljoen euro extra.” 
WB

“Omleidingen kosten ons 2 miljoen”
ling van het jaarrapport, duidelijk dat 
er snel iets aan het tariefplan moet 
veranderen. In mensentaal: een tic-
ket voor bus of tram mag gerust wat 
duurder worden. 

De directie van De Lijn wil een ge-
zond bedrijf leiden. Dat het gisteren 
een jaarrapport moest voorstellen 
met rode cijfers was een domper. 

Zwartrijden
Het verlies beperkt zich tot 19 mil-

joen euro. “Dit heeft geen gevolgen 
voor de Vlaamse begroting”, zegt Ro-
ger Kesteloot, directeur-generaal van 
De Lijn. “Dat betekent wel dat we die 
tekorten zelf moeten opvangen.”

Dat moet onder andere via de con-
troles op zwartrijden gebeuren. “In 
de eerste vier maanden van dit jaar 
hebben we al 637.000 reizigers ge-

controleerd”, zegt Tom Van de Vreken, 
woordvoerder van De Lijn. “Dat is een 
derde meer dan vorig jaar.”

De Lijn wil volgens de beheersover-
eenkomst op jaarbasis zeker vijf pro-
cent meer reizigers controleren. In 
2011 waren dat 1,49 miljoen men-
sen. De boetes leveren drie miljoen 
euro op. 

Om op een structurele basis meer 
inkomsten te genereren heeft De Lijn 
een aantal voorstellen ingediend bij 
minister Crevits om de eigen inkom-
sten met 10 miljoen euro op te voeren. 
“Daarvoor moeten we de eigen kos-
tendekking, nu ongeveer 16%, opvoe-
ren met een 0,5%”, aldus Kesteloot. 

Gat
Ongelukken in de boekhouding zul-

len er niet meer zijn, belooft de top 

van De Lijn. Vorig jaar doken plots een 
honderdtal contracten van exploitan-
ten op. Die dateerden nog van drie, 
vier jaar terug. Ze sloegen wel een gat 
van 24 miljoen in de begroting. “We 

hebben nu een aangepast programma 
waardoor dat probleem van de baan 
is”, zegt Kesteloot.

WB

beetje trots te zijn op de Belgische 
toptransfers. 

“Ik betrap mezelf daar soms op, ja. 
Als voetbalminnende Belg begin je 
dan automatisch te dromen van het 
WK 2014 met al die internationale ve-
detten bij de Rode Duivels. Vandaar 
wellicht dat er ook zo weinig publieke 
verontwaardiging is hierover. Maar 
als je een debat voert over de verlo-
ning van overheidsmanagers, kun 
je het dan normaal vinden dat een 
21-jarige voetballer tien miljoen per 
jaar op zak steekt? Natuurlijk niet.”

“Alleen vind ik niet dat politici zich 
daar rechtstreeks mee mogen be-
moeien. Maar we kunnen de UEFA 
wel wat aanporren om werk te maken 
van die financial fairplay-regels. Wat 
mij betreft zou elke club maximum de 
helft van zijn inkomsten aan speler-
slonen mogen spenderen. Maar hoe 
ga je zo’n Abramovitch tot de orde 
roepen?”

Gebakken lucht
Voor cultuurfilosoof Lieven De 

Cauter van de KU Leuven zijn de 
transfersommen in het voetbal 
perfect vergelijkbaar met de re-
cordbedragen die voor kunst wor-
den betaald. “Kunst en sport verte-
genwoordigen op zich geen enkele 
economische waarde, op de keper 
beschouwd is dat gebakken lucht . 
Het is typisch voor een dolgedraaide 
economie dat net daarvoor de gekste 
bedragen worden neergeteld, puur 
speculatief. Sportsterren kunnen 
zich bovendien een soort goden-
status aanmeten. En over goden en 
halve goden worden geen morele 
oordelen geveld.” 

Pieter Leuridan

Eden Hazard.
#foto’s AP, REUtERs 
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00 Het is volgens Nike hoog tijd dat 
alle vrouwen hun complexen van 
zich afgooien. “Vrouwen zijn im-
mers de bekoorlijkste wezens op aar-
de. Toch blijven ze zich spiegelen aan 
de perfecte en slanke vrouwen die we 
via de media te zien krijgen. Het is 
een cliché, maar het is écht zo. Ik wil 
daarom aan alle vrouwen zeggen: 
trek het je niet aan. Je bent mooi!”

“Ik heb zelf een hardnekkige vorm 
van eczeem op mijn voeten en in 
mijn knieholtes. Maar daar hoef ik 
me toch niet voor te schamen? Nie-
mand is perfect.”

“Vrouw, toon die blote 
benen en draag dat rokje”

“Bovendien is rokjes dragen goed 
voor je zelfvertrouwen. Je krijgt 
meer aandacht van mannen én je 
hebt een reden om eens goed te gaan 
shoppen.” 

Het idee ontstond in april, toen de 
actie Dagen zonder Vlees net achter 
de rug was. “Toen bedacht ik Dagen 
zonder Broek. Eerst was het iets on-
der collega’s, maar intussen liep het 
een beetje uit de hand”, lacht Nike.

Op haar blog verschijnt dagelijks 
een bericht over alles wat met rok-
jes te maken heeft. Vrouwen vinden 
er stijltips, informatie van huidspe-
cialisten en kinesisten, een weerbe-
richt (wordt het rokjesweer?) en de 
geschiedenis van het rokje. Enke-
le Bekende Vlamingen, onder wie 
Eva Daeleman, Freek Braeckman, 
schrijfster Anne Provoost en acteur 
Robrecht Vanden Thoren, leveren 
ook een bijdrage. evvr
ii blotebenen.com

Blote benen zijn een lust voor het oog, vindt Nike Annys. foto belga

00 Wat0krijg0ik0als0lezer?0
U krijgt toegang tot een iPad-toepas-
sing (app) waarmee u door de krant 
bladert alsof u de papieren versie 
leest. Voordelen zijn, naast het mak-
kelijke formaat en de verbluffende 
fotokwaliteit, dat u makkelijk kunt 
teruggrijpen naar de kranten van de 
voorbije dagen. U kunt eender welke 
van de zes edities van Gazet van Ant-
werpen downloaden. Ook kunt u bij 
de navigatie snel heen en weer tus-
sen de pagina’s en in één vingerbe-
weging naar de rubrieken Nieuws, 
Regio, Sport en Vrijuit. 
00 Zitten0er0extra’s0bij?

Een iPad-app maakt het soms mo-
gelijk de kranteninhoud langs alle 
kanten aan te vullen. “Maar we we-
ten dat de mensen in de eerste plaats 
een eenvoudige leeservaring wil-
len”, zegt Wim Staelens, die zich 
binnen moederbedrijf Concentra 

met de digitale vernieuwingen be-
zighoudt. “We houden het dus een-
voudig en dicht bij het origineel. Bij 
meer foto’s per artikel komen die wel 
als een mooie ‘galerij’ te voorschijn. “
00 Wat0betaal0ik?0

Wanneer u in de ‘kiosk’ (het bruine 
boekenrekje) van uw iPad naar Ga-
zet van Antwerpen zoekt en de bijbe-
horende app downloadt, kunt u als 
bestaand abonnee sowieso inloggen 
en betaalt u niets. Op www.gva.be/
ipad maakt u kennis met enkele in-
teressante abonnementsformules 
specifiek voor de iPad-krant, vanaf  
10 euro per maand. Bij wijze van ken-
nismaking krijgt u de kans om vijf 
kranten gratis te downloaden. Een 
afzonderlijk exemplaar kunt u voor  
0,79 euro binnenhalen via Apple-
winkel iTunes. 
00 Ik0heb0geen0iPad!

De iPad-krant is een belangrijke 

nieuwe stap in de digitalisering en is 
een aanvulling op de papieren krant. 
Voor alle duidelijkheid: de app draait 
alléén op het bekende Apple-appa-
raat. “De iPad is nu eenmaal de meest 
verkochte tablet”, zegt Staelens nog. 
“Bij zo’n project moet je altijd keuzes 
maken.” GvA heeft trouwens ook een 
digitaal abonnement, met archief-
functie, om de krant te raadplegen 
op internet. Dat kan bijvoorbeeld van 
op uw laptop of uw pc.
00 Om0hoe0laat0beschikbaar?

We zijn met onze iPad-krant elke dag 
om 7u op post. In het weekend is dat 
7.30u. Elke redactionele bijlage -  
CittA, De Markt, Weekend Plus - is dan 
meteen ook beschikbaar. 

Paul0Hendrickx

ii Voor abonnementsformules en een 
demofilmpje: www.gva.be/ipad

Lees  
uw krant 
voortaan 
ook elke 

dag op iPad

Nieuwe0media00 Gratis voor GvA-abonnees, nieuwe abonnementsformules voor digitale lezers  

Gazet van Antwerpen is vanaf vandaag ook 
beschikbaar op iPad. Het papieren exemplaar 

dat u nu in handen hebt, staat voortaan  
kant-en-klaar op uw tablet. Als abonnee kunt 

u gratis gebruikmaken van deze dienst.

Met de actie Blote Benen 
moedigt de 33-jarige Gentse 
Nike Annys vrouwen aan 
om tijdens de maand juni 
complexloos een rokje te 
dragen. “Elke vrouw heeft 
wel iets op haar benen aan te 
merken. Nergens voor nodig.”

l l  Uiteraard is er www.gva.be, 
met nieuws heet van de naald, 
en tal van extra’s: foto’s, video’s, 
een pagina voor elke gemeen-
te... De website werd onlangs 
vernieuwd.

l l  Voor iPad maakten we ook 
In0Beeld, een app met de knap-
ste nieuwsfoto’s uit de regio, 
maar ook uit de rest van de we-
reld. Deze app blijft trouwens 
beschikbaar.

l l  De appvantstad is een 
smartphone-applicatie om Ant-
werpen te ontdekken en adres-
jes te delen met uw vrienden. 

l l  De mobiele site m.gva.be én 
de nieuws-app voor iPhone igva 
worden binnenkort vernieuwd.

PH

Alweer0een0
digitale0stap

Gazet van Antwerpen 
lanceerde al heel wat  

andere digitale producten.
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