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Woordje van de voorzitter
Een kleurrijk palet van bladeren vinden wij in de tuin na deze overheerlijke zomer met zijn
onklopbare temperaturen. En of wij hebben kunnen genieten.
In onze Panathlon club hebben wij eveneens volop kunnen snoepen van een excellent parcours
in onze activiteiten. Het slotakkoord zullen wij kennen op dinsdag 11 december met de
gastspreker Joris De Wortelaer, specialist in sociaal recht.
Zo stevenen wij stilaan naar winterse omstandigheden; ik wens u allen een kommerloos
werkjaareinde toe.
Voorzitter Panathlon International Brussel
Jos Vanlerberghe

Clubavond met gastspreker Michael
Verschueren
Mijn activiteiten in R.S.C. Anderlecht en de UEFA
Na een lange, prachtige zomer was het dinsdagavond 16/10 terug verzamelen voor Panathlon in ons
vertrouwde restaurant SERWIR!
Het was moeilijk geweest om een betere timing en planning te maken voor deze lezing! Voetbal en
alles daarrond momenteel het middelpunt van de belangstelling in de media…
Dankzij Achiel, die zelf heel kort onze gastspreker inleidde, kregen wij een blik achter de schermen
van Anderlecht en de UEFA. Na zijn studies als economist begon Michael zijn carrière als importeur
van meubelen waardoor hij leerde te “ondernemen”. Na een 10-tal jaren richtte hij zijn eigen
communicatiebedrijf op binnen de medische sector, bouwde dit helemaal uit en verkocht het onlangs
door aan de grootste speler op de wereldmarkt.
Door de enorme invloed en het belang van de economie in de huidige voetbalwereld, ging hij aan de
slag bij zijn favoriete club Anderlecht, waar hij dus een stuk in de voetsporen van zijn vader is
getreden, de alom bekende “Mister Michel Verschueren”. Michael kent zeer goed de rol van het vele
geld binnen die sport, de problematiek die daaraan verbonden is en daarom wil hij meehelpen om
hiervoor de nodige oplossingen uit te werken. Reeds vele jaren organiseert UEFA de lucratieve
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competities “Champions League” en “Euro League”. Hiermee zijn gigantische bedragen gemoeid en
een 10-tal jaren geleden vonden een aantal invloedrijke mensen uit de voetbalwereld, zoals K.H.
Rummenige, M. Verschueren, enz., dat er nood was aan één organisatie die de belangen van alle
deelnemende clubs zou behartigen. Zo werd de ECA (European Clubs Association) opgericht. In het
comité van ECA zetelen de voorzitters of vertegenwoordigers van de grootste en belangrijkste
Europese clubs (o.a. Real Madrid, Juventus, Bayern Munchen, Manchester United, enz. en ook
Anderlecht (Michael)) die een zeer belangrijke rol spelen binnen het Europees voetbal. Uiteraard zijn
niet alle landen persoonlijk vertegenwoordigd maar door een indeling van alle deelnemende clubs
(landen) in 4 categorieën zijn die allemaal vertegenwoordigd (in totaal 54 landen).
De ECA zorgt o.a. voor het op elkaar afstemmen van de diverse kalenders (ook met andere grote
sporten), voor de “Financial Fair Play”, voor de “Ethical Standards” en “Gender Diversity”,
“Marketing”, “Jeugdvoetbal” en “Vrouwenvoetbal”. Belangrijk is wel dat ECA los staat van UEFA!
Michael gaf ons ook een inzicht in het budget van ECA dat momenteel +/- 7 miljoen euro per jaar
bedraagt, waarvan het grootste deel o.a. naar meetings gaat.
Hij gaf ook een vergelijking van de winstpremies in de “Champions League” t.o.v. “Euro League”. Dat
verschil is immens: vb. startpremie Ch. League bedraagt 15 miljoen euro t.o.v. E. League 3 miljoen
euro!!
ECA heeft er wel voor gezorgd dat er een Global Split
is zodat alle federaties geld krijgen. Die verdeling
gebeurt op basis van 4 steunpilaren zoals gelijk
startgeld voor alle clubs, 15 % voor prestaties, een
marketpool waarin de T.V.-gelden zitten en waar een
coëﬃciënt, berekend op basis van 10 jaar prestaties
meetelt en een overeengekomen solidariteitsprincipe.
Uiteindelijk gaat het voor beide Leagues over
astronomische bedragen…
Een ander belangrijk aspect van ECA is de “Financial
Fair Play” waarbij zeer strikte en strenge regels gelden.
Deze commissie, waarvan onze gastspreker – tussen alle grote Europese topclubs – trouwens
“chairman” is, heeft zelf 5 basisregels opgesteld en zijn elke 3 jaar aanpasbaar. Het betreft hier de
transparantie van de clubs verbeteren, betere info omtrent de agenten (makelaars???), harmonisering
van de transacties, sancties bij overtreding van de regels en preventie omtrent speculatie.
Het is zeker niet evident om dat alles in vaste regels te gieten, ook vanwege het feit dat de
marktwaarde van club zelf nog altijd meespeelt, maar het is positief dat de grote clubs zelf deze
regelgeving hebben opgesteld en toepassen.
Een ander heel belangrijk – en momenteel hot-item – zijn de agenten/makelaars. Ook hier zal de
commissie nieuwe regels opleggen: - een nieuwe licentie wordt opgesteld (Michel Platini had de vorige
contracten afgeschaft!?) - “payment restrictions” alsook “representation restrictions”.
Daarbij zal een “Clearing House” alle transacties nauwlettend bekijken en/of onderzoeken. Dit alles
zou geïnstalleerd moeten zijn in juni 2019, maar er zijn nog veel stappen te zetten.
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Ondertussen hadden wij reeds een tijdje ons voorgerecht – steak tartaar de luxe met pommes au neuf
– opgediend gekregen en mochten wij nu genieten van een pot-au-feu van hert met lekkere
bijgerechtjes.
Na dit bijzonder lekker hoofdgerecht kregen wij een kijk op het werk van Michael binnen Anderlecht.
Als managing director wil hij RSCA internationaal op de kaart zetten. Daarbij wil hij de inkomsten
niet alleen – zoals nu – uit België genereren maar internationaal, wat een grote uitdaging is. In deze
optiek kadert ook de verkoop van Anderlecht aan Marc Coucke, die hij trouwens een groot visionair
noemt! Mede dankzij zijn toekomstvisie heeft Marc Coucke de deal binnengehaald. Via een aantal
pijlers wil hij RSCA meer bekendheid geven in het buitenland: een promofilmpje met internationale
successen, Gouden Schoenen, nationale titels, vroegere grote bekende spelers van Anderlecht tonen
met hun eigen statements, korte, krachtige uitspraken, troeven van RSCA tonen zoals de fans en hun
paradepaardje: de Academie die het hart van Anderlecht is.
In deze Academie worden alle talentvolle
jeugdspelers samengebracht waar zij via een vast
model, nl. de trainingspyramide, met aparte
trainers worden opgeleid en waar alles via
digitalisering in een database wordt opgeslagen.
Deze manier van werken heeft nu reeds zijn
vruchten afgeworpen als men kijkt naar de
succesvolle transfers die hieruit ontstaan zijn (vb.
Kompany, Lukaku, Praet, Thielemans,…). Die
spelers hebben vele miljoenen opgebracht! Dit
programma wordt nog geoptimaliseerd en
commercieel uitgewerkt om dan naar o.a. China te
brengen waar een grote (!) markt voorhanden is. Het hele programma met ook nog medische
integratie en “train the trainer”, de speelmogelijkheden en de troeven die Brussel zelf te bieden heeft
(Capital of Europe) moeten er voor zorgen dat er internationale sponsoring bijkomt en merchandising.
Heel essentieel om het doel te bereiken is dat aan een aantal voorwaarden voldaan wordt zoals 5 jaar
samenwerken, accommodatie, bescherming van jonge talenten, waarden als integriteit, discipline, hard
werken, attitude hebben, alle gegevens via digitale data opslaan…
Tijdens de voordracht was er ook telkens zeer geïnteresseerde interactie tussen toehoorders en
spreker waarop hij géén enkele vraag uit de weg ging. Bij het genieten van het dessert en koﬃe werd
nog geboeid over en weer gepraat. Terug een zeer interessante voordracht gebracht door een
bijzondere, bevlogen en sympathieke spreker die wij veel succes wensen!!
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Wall of fame
Oﬃciële inhuldiging - 31/08/18
In aansluiting op de toekenning van het Stipendium 2017 en in het kader van de aangegane
engagementen bij de uitreiking aan de laureaat, een samenwerking tussen de 3 gemeenten Dessel –
Retie – Kasterlee, werd op 31 augustus 2018 de ‘Wall of Fame’ te Dessel ingehuldigd.
Deze feestelijke inhuldiging werd bijgewoond door onze Thierry Zintz, voorzitter Panathlon
International België, Willy Pennoit voorzitter Panathlon International Vlaanderen en bestuurders van
P.I. Brussel en P.I. Antwerpen Maurice De Smet en Luc Verguts. Voor de gemeente waren Kris Van
Dijck burgemeester van Dessel, Schepen voor sport Herman Minnen, Theo Van Reussel voorzitter van
de Gemeentelijke Sportraad van Dessel de sprekers tevens bevonden zich onder de vele toeschouwers
de Notabelen van de gemeenten Dessel – Retie – Kasterlee.
Toen in 2004 de ‘panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport’ werd opgemaakt waren de 3
gemeentebesturen er al heel snel bij om deze te ondertekenen. De betrokken gemeenten vinden het
heel belangrijk dat kinderen en jongeren àlle kansen krijgen om sport te beoefenen en daarbij op een
waardige manier behandeld te worden. Sporten in veilige omstandigheden is een prioriteit en iedereen
mag kampioen worden of het niet worden. Om deze verklaring kracht bij te zetten hebben Dessel –
Retie – Kasterlee twee jaar geleden ervoor gekozen om de Panathlonvlag boven het sportpark Brasel
te laten wapperen. De mast is 12 meter hoog, is ’s avonds mooi verlicht, en heeft een oppervlakte van
13m², heel goed zichtbaar voor iedereen.
Verder is er ook een infobord voorzien, met een beschrijving van de Panathlon verklaring, in het
Nederlands, het Frans, het Engels alsook in het Duits, met dank aan professor Van den Auweele, lid
van Panathlon International Leuven. Het kunstwerk ‘de wereldbol gelegen in een open hand’ is een
van werk de Desselse kunstenaar, Frans Meynen dat perfect past in dit mooie geheel.
Begin 2017 kwam de oproep voor het ‘Panathlon Stipendium
2017’ en vrijwel onmiddellijk werd door de 3
gemeentebesturen beslist om de kandidatuur te stellen en
deel te nemen, samen met het Jeugdsportnet KDR met aan
het hoofd hiervan Jan Cuypers, de grote bezieler. In het
deelnemingsformulier beschreef men samen met
Jeugdsportnet KDR de ideeën met betrekking tot de ethiek
in de jeugdsport en hun dromen om dit zichtbaar uit te
werken. Tot grote vreugde van de drie besturen koos de
stipendiumjury hun inzending als winnaar. Op 26 september
2017 mochten de afgevaardigden van de 3 gemeenten in
Brussel de prijs ter waarde van 10.000 euro ontvangen uit
handen van Dhr. Jannie Haek, CEO van de Nationale
Loterij. Dit in aanwezigheid van Dhr. Michal Rynkowski
program oﬃcer Sport Unit EAC Europese Commissie,
vertegenwoordigers van Panathlon Dhr. Paul Standaert
afgevaardigde van Panathlon International, Dhr. Paul De
Broe past afgevaardigde van Panathlon International en
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initiatiefnemer van het Stipendium en van de oprichting van Panathlon in België, en Dhr Willy
Pennoit voorzitter van Panathlon Vlaanderen en bestuurders en leden van de Belgische clubs.
Het project rond de Desselse sportsterren is een mooi voorbeeld om de Panathlonverklaring in de
praktijk te brengen. De burgemeester van Dessel en alle aanwezigen waren dan ook terecht fier om de
Desselse Wall of Fame te mogen inhuldigen. Op deze Wall of Fame schitteren voor altijd Desselse
sporttoppers die minstens Europees of wereldkampioen zijn geworden, of een Olympisch diploma
hebben behaald.
Goede hardware komt volledig tot zijn recht met de juiste software. Daarom is nu net de ‘panathlon
verklaring over ethiek in de jeugdsport’ zo belangrijk. De positieve waarden in de jeugdsport met
volgehouden inspanning nastreven door ervoor te pleiten dat o.a. alle kinderen en jongeren getraind
en begeleid worden door competente mensen iedereen kan deelnemen aan trainingen aangepast aan
hun leeftijd, individueel ritme en eigen mogelijkheden iedereen zich kan meten met kinderen van
hetzelfde niveau in een aangepaste competitie. Verder wil iedereen zich inspannen om alle vormen van
discriminatie uit de jeugdsport te bannen. En daarom zijn onze topsporters zo bijzonder belangrijk.
Zij hebben bewezen, en bewijzen nog altijd, dat het mogelijk is om: veel plezier te beleven aan sport,
veel respect te tonen tegenover zichzelf en de tegenstrever, veel te leren van gedreven trainers, te
kunnen steunen op familie en vrienden in de alledaagse, en soms ook moeilijke momenten, de
gloriemomenten te vieren, en ook de zwarte periodes door te komen, …
Bij de ingang van het sportpark passeren wekelijks honderden kinderen, jongeren, ouders, trainers,
scheidsrechters, sponsoren en bestuurders van sportverenigingen. De initiatiefnemers zijn er dan ook
100 % van overtuigd dat velen regelmatig zullen denken aan deze topsporters en aan al het positieve
dat de sport kan bieden. Sport verdient bijzondere aandacht en in het bijzonder de jeugdsport want de
jeugd is de toekomst.
Wij en de gemeentebesturen met hun personeelsleden die instaan voor de sport in hun gemeenten zijn
bijzonder trots op deze realisatie die een inspiratie is voor iedereen en aandacht schenkt aan ethisch
verantwoord sporten.
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Youth Olympic Games
Buenos Aires-Argentinië
Op 3 oktober is Patrick Van Campenhout, directielid PIB, afgereisd naar Buenos Aires (Argentinië)
om deel te nemen aan het forum tijdens de Jeugd Olympische Spelen. Als bestuurder van het Belgisch
Olympisch en Interfederaal comité (BOIC) is hij door de voorzitter, Pierre-Olivier Beckers, aangeduid
om België te vertegenwoordigen in dit exclusief wereldforum waar alle actoren van de sport aanwezig
zijn. Hij reisde samen met de BOIC voorzitter, Pierre-Olivier Beckers, en zijn collega bestuurder (en
Olympische atleet tafeltennis), Jean-Michel Saive.
De IOC -voorzitter Dr. Thomas Bach heeft een wereldforum voor sport georganiseerd met 2000
actoren in de wereldsport en ditmaal was de eer aan de hoofdstad van Argentinië om 206 nationale
olympische comités uit te nodigen. Dit forum vond plaats voor de start van de “Youth Olympic
Games” 2018.
Tijdens dit wereld evenement kwamen sprekers van over de hele wereld presentaties doen in panels
met gerenomeerde en beroemde personaliteiten. De 2 dagen waren het toppunt om netwerking te
doen. Er stonden in de hal ook standen met organisaties en federaties voor de sport. De service van de
Argentijnen lieten soms wat te wensen over. Na 2 dagen van debatten en workshops kon Patrick de
openingsceremonie van de Spelen meemaken. Deze editie heeft Thomas Bach ervoor gezorgd dat de
ceremonie buiten tussen de Argentijnse bevolking gebeurde. Een grote massa kwam erop af op het
hoofdplein met Obelisk. Fantastische computerprojecties brachten iedereen in een droomwereld.
Geniet van de sfeerfoto’s van deze historische “Youth Olympic Games”. Het BOIC heeft een 40-tal
jonge atleten afgevaardigd voor deze Spelen, ze bereikten prachtige resultaten! In 2022 zullen deze
Jeugspelen doorgaan in Senegal-Afrika.
Geniet van de sfeerfoto’s van deze historische “Youth Olympic Games”.
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